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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
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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,
орус жана англис тилдеринде жарык кёрёт.
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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
2014-ж., 8-декабрындагы № 54/4

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7, 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы
№51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү
тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо
тиркелет) бекитилсин.
2. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген
тартипте
мамлекеттик
каттоодон
өткөртүлүшү
үчүн
Кыргыз
Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.
3. Юридика башкармалыгы:
–– Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинде
каттоодон өткөндөн кийин бул токтомдун Улуттук банктын расмий
сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
–– расмий
жарыялангандан
кийин
бул
токтомду
Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестрине чагылдырылышы үчүн Кыргыз Респубикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Токтом 2015-жылдын 1- январынан тартып күчүнө кирет.
5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы
жана Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы
китебинде, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт
ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында төлөм коддорунун
маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын Финансы министрлигин жана республиканын
коммерциялык банктарын тааныштырсын.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Төрагасынын
орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын.
Төраганын милдетин аткаруучу		
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын
8-декабрындагы №54/4 токтомуна
тиркеме
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Кыргыз
Республикасынын
Улуттук
банк
Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн
мамлекеттик классификаторунун:
1. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн
11500000 “Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар” тобу
төмөнкү редакцияда берилсин:
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

11500000

Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар

11510000

Бажы төлөмдөрү

11511000

Ташып кирүү продукциясына бажы төлөмдөрү

11511100

Импорттук бажы алымы

11511200

Импорттук сезондуу бажы алымы

11511300

Атайын алым

11511400

Демпингге каршы алым

11511500

Компенсациялык алым

11511600

Бажы алымдарынын, салыктарынын бирдиктүү коюмдар
боюнча бажы төлөмү

11511700

Жыйынды бажы төлөмү

11511800

ЕЭС Кыргыз Республикасынын кошулушуна чейин, ташып
кирүүгө алымдары, төлөө боюнча милдеттенмелер

11512000

Ташып чыгуу продукциясына бажы төлөмдөрү

11512100

Экспортко бажы алымы

11512200

Экспортко сезондуу бажы алымы

11513000

Бажы жыйымдары
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11513100

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйымдар

11513200

Бажы тариздөөсү үчүн жыйымдар

11514000

Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү

11514100

Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү

11515000

ЕЭС кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык катышуучумамлекеттердин түшүүчү ташып кирүүлөргө бажы
алымдары

11515100

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып кирүүлөргө
бажы алымдары

11515200

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып кирүүлөргө
бажы алымдары

11515300

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып кирүүлөргө
бажы алымдары

11515400

Армения Республикасынан түшүүчү ташып кирүүлөргө
бажы алымдары

11516000

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү
суммаларын которуу боюнча катышуучу-өлкөлөрдүн
милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн
түшкөн пайыздар

11516100

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын
которуу
боюнча
Казакстан
Республикасынын
милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн
түшкөн пайыздар

11516200

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын
которуу
боюнча
Беларусь
Республикасынын
милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн
түшкөн пайыздар

11516300

Ташып
кирүү
бажы
алымдарын
бөлүштүрүү
суммаларын которуу боюнча Россия Федерациясынын
милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн
түшкөн пайыздар

11516300

Ташып кирүү бажы алымдарын бөлүштүрүү суммаларын
которуу
боюнча
Армения
Республикасынын
милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандык үчүн
түшкөн пайыздар
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11517000

ЕЭС бажы аймагы боюнча бажы транзити бажы
жол-жобосуна ылайык товарларды ташууда бажы
органдарына берилген бажы төлөмдөрү, салыктары
төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча
каражаттары

11517100

Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы төлөмдөрү
жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн
акча каражаттары

11517200

Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы төлөмдөрү
жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн
акча каражаттары

11517300

Россия Федерациясынан түшүүчү бажы төлөмдөрү жана
салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн акча
каражаттары

11517400

Армения Республикасынан түшүүчү бажы төлөмдөрү
жана салыктары төлөөнү камсыздоо эсебинен өндүрүлгөн
акча каражаттары

11518000

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге
каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу
жөнүндө макулдашууларга ылайык төлөнгөн атайын
коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык
алымдар

11518100

Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын коргоочу,
демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11518200

Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын коргоочу,
демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11518300

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын коргоочу,
демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11518400

Армения Республикасынан түшүүчү атайын коргоочу,
демпингге каршы жана компенсациялык алымдар

11519000

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

11519100

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

11519200

Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада
эсептерге которулган ташып кирүү бажы алымдарын
бөлүштүрүлүшү токтотулган
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11519300

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

11519400

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

2. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн
“Дагы башка салыктар жана жыйымдар” 11600000 тобу төмөнкү
редакцияда берилсин:
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

11600000

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11610000

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11611000

Дагы башка салыктар жана жыйымдар

11611100

Республикалык
жыйымдары

11611200

Жергиликтүү
жыйымдары

бюджеттин
бюджетин

башка
башка

салыктары
салыктары

жана
жана

3. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн
“Мамлекеттик алымдар” 14222000 тобу төмөнкү элемент менен
толукталсын:
Төлөмдүн
коду
14222500

Төлөм багытынын аталышы
Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн
алынуучу мамлекеттик алым

4. “Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмүнүн
“Административдик жыйымдар жана төлөмдөр” 14220000 категориясы
“Бир жолку декларациялык төлөм” 14223000 тобу менен төмөнкү
редакцияда толукталсын:
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

14223000

Бир жолку декларациялык төлөм

14223100

Бир жолку декларациялык төлөм
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5. “Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр” 2-бөлүмү
төмөнкү редакцияда берилсин:
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

20000000

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА
ТӨЛӨМДӨР

21000000

Кызматкерлердин эмгек акысы

21100000

Маяна

21110000

Маяна

21111000

Туруктуу кызматкерлердин маянасы

21111100

Негизги маяна

21111200

Yстөк акы

21111300

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар

21112000

Убактылуу кызматкерлердин маянасы

21112100

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер

21200000

Социалдык муктаждыкка төгумдөр/чегерүү

21210000

Социалдык Фондго төгумдөр

21211000

Социалдык Фондго төгумдөр

21211100

Пенсиялык фондго төгумдөр

21211200

Медициналык камсыздандыруу фондуна төгумдөр

22000000

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

22100000

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу

22110000

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

22111000

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары

22111100

Транспорттук чыгашалар

22111200

Мейманкана чыгашасы

22111300

Суткалык чыгаша

22112000

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар

22112100

Транспорттук чыгашалар

22112200

Мейманкана чыгашасы

22112300

Суткалык чыгаша

22120000

Байланыш кызматын көрсөтүү

22122000

Байланыш кызматын көрсөтүү
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22122100

Телефондук
байланыш

кызмат

22122200

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү

22122300

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү

22122400

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү

22122500

Телерадиопрограммаларды
кызмат көрсөтүүгө акы

22122900

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү

22130000

Ижара акысы

22131000

Ижара акысы

22131100

Имараттардын жана жайлардын ижарасы

22131200

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы

22131300

Транспорт каражаттарынын ижарасы

22131900

Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы

22140000

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

22141000

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

22141100

Бензин, дизель жана башка куйуучу майлар

22141200

Запастык бөлүктөрду алуу

22141300

Транспорт каражаттарын тейлөө

22141900

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү

22150000

Дагы башка кызмат көрсөтүүну алуу

22151000

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу

22151100

Юридикалык кызмат көрсөтүү

22151200

Консультант кызматын көрсөтүү

22151400

Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө
кызматтары

22152000

Мүлк абалын күтүү кызматы

22152100

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы

22152200

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо

22152900

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка
кызматтары

22153000

Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу

22153100

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу
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22153200

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим
беруу окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу
жана кайра окутуу

22154000

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан
чыгымдар

22154100

Өкүлчүлүк чыгашалары

22154200

Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо үчүн
чыгымдар

22154300

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө
акы

22154900

Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы
башка кызмат көрсөтүу

22160000

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар,
коомдук саламаттыкты сактоо системасында

22161000

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар,
коомдук саламаттыкты сактоо системасында

22161100

Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар,
коомдук саламаттыкты сактоо системасында

22170000

Медициналык багыттагы
буюмдарды алуу

медикаменттерди

жана

22171000

Медициналык багыттагы
буюмдарды алуу

медикаменттерди

жана

22171100

Медициналык
багыттагы
буюмдарды алуу

медикаменттерди

жана

22171200

Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу

22180000

Тамак-аш азыктарын алуу

22181000

Тамак-аш азыктарын алуу

22181100

Тамак-аш азыктарын алуу

22181200

Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо

22200000

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу

22210000

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211000

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

22211100

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен
чыгымдар

22211200

Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
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22211300

Камсыз кылууларды жана
оңдоого кеткен чыгымдар

22220000

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана
материалдарды алуу

22221000

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана
материалдарды алуу

22221100

Камсыз кылууларды алуу

22221200

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди
жана материалдарды сатып алуу

22230000

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын
формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана
оңдоо

22231000

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын
формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана
оңдоо

22231100

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын
формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

22240000

Көмүрдү сатып алуу

22241000

Көмүрдү сатып алуу

22241100

Таш көмүрдү сатып алуу

22241200

Отундун башка түрлөрүн алуу

22250000

Күзөт кызматтарын сатып алуу

22251000

Күзөт кызматтарын сатып алуу

22251100

Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын
сатып алуу

22251900

Башка күзөт кызматтарын сатып алуу

22260000

Мамлекеттик
баалуу
кагаздарды
чыгаруу
жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын
кызматтарын төлөөгө чыгашалар

22261000

Мамлекеттик
баалуу
кагаздарды
чыгаруу
жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын
кызматтарын төлөөгө чыгашалар

22261100

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу,
төлөөгө байланышкан каржы кызматтары

22261200

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу,
төлөөгө байланышкан башка кызматтары
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22261300

Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансыкредиттик мекемелердин башка кызматтары

22261400

Казына системасын тейлее боюнча акционердиккоммерциялык банктардын кызматтары

22300000

Коммуналдык кызматтар

22310000

Сууга акы

22311000

Сууга акы

22311100

Сууга акы

22320000

Электр энергиясына акы

22321000

Электр энергиясына акы

22321100

Электр энергиясына акы

22330000

Жылуулук энергиясына акы

22331000

Жылуулук энергиясына акы

22331100

Жылуулук энергиясына акы

22340000

Газга акы

22341000

Газга акы

22341100

Газга акы

22350000

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

22351000

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

22351100

Лифтти колдонуу үчүн акы

22351200

Унаа токтотуучу
ижарасына акы

24000000

Пайыздар

24100000

Резидент эместерге пайыздар

24110000

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

24111000

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

24111100

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

24200000

Мамлекеттик
башкаруу
секторунан
резиденттерге төлөнүүчү пайыздар

24210000

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды
төлөө

жайлардын
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24211000

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды
төлөө

24211100

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча
пайыздарды төлөө

24211200

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча
пайыздарды төлөө

24220000

Индексацияланган
карызын төлөө

суммалар

боюнча

калктын

24221000

Индексацияланган
карызын төлөө

суммалар

боюнча

калктын

24221100

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын
төлөө

24300000

Мамлекеттик башкаруунун
бирдиктерине пайыздар

секторлорунун

башка

24310000

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун
бирдиктерине пайыздарды төлөө

башка

24311000

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун
бирдиктерине пайыздарды төлөө

башка

24311100

Мамлекеттик
башкаруунун
секторлорунун
бирдиктерине пайыздарды төлөө

башка

25000000

Субсидиялар

25100000

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25110000

Каржылык
эмес
субсидиялар

мамлекеттик

ишканаларга

25111000

Каржылык
эмес
субсидиялар

мамлекеттик

ишканаларга

25111100

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25120000

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121000

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25121100

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

25200000

Менчик ишканаларга субсидиялар

25210000

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211000

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25211100

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар

25220000

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

25221000

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар
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25221100

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар

26000000

Гранттар

26100000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар

26110000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы
гранттар

26111000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы
гранттар

26111100

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар

26120000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык
гранттар

26121000

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык
гранттар

26121100

Чет өлкөлүк
гранттар

26200000

Эл аралык уюмдарга гранттар

26210000

Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар

26211000

КМШ алкагында эл
бирикмелерге төгүмдөр

26211100

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр

26211200

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр

26211900

Дагы башка кайтарымсыз которуулар

26220000

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26221000

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26221100

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

26300000

Мамлекеттик
башкаруу
бирдиктерине гранттар

секторунун

башка

26310000

Мамлекеттик
башкаруу
секторунун
бирдиктерине учурдагы гранттар

башка

26311000

Жергиликтүү бюджеттерге гранттар

26311100

Категориялык гранттар

26311200

Теңештирүү гранттары

26311300

Түрткү беруучу гранттар

26312000

Өз ара эсептешүүлөр боюнча берилүүчү каражаттар

26312100

Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара
эсептешуулөр боюнча өткөрулуп берилуучу каражаттар

мамлекеттер
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26312200

Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара
эсептешуулөр боюнча өткөрулуп берилуучу каражаттар

26312400

Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери
өткөрүлүп берилуучу каражаттар

26313000

Субвенциялар

26313100

Социалдык фондго субвенциялар

26320000

Мамлекеттик
башкаруу
секторунун
бирдиктерине капиталдык гранттар

башка

26321000

Мамлекеттик
башкаруу
секторунун
бирдиктерине капиталдык гранттар

башка

26321100

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине
капиталдык гранттар

27000000

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр

27100000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27110000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111000

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул

27111100

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын
базалык бөлүгү

27111200

Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо
иштегендиги учун жеңилдик пенсиясы

27111300

Аскер кызматчыларына пенсиялар

27111400

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын
энелерине пенсиялар

27111500

Калктын айрым категорияларына пенсиялар

27111600

Бийик тоолуу шартта жана жетүүге кыйын райондордо
иштегендиги учун жеңилдик пенсиясы

27112000

Аскер кызматчыларын
камсыздандыруу

27112100

Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык
алган учурда аларды мамлекеттик милдеттүү өздук
камсыздандыруу

27113000

Калкты
социалдык
төлөөлөр

27113100

Электр энергиясы учун пенсияларга компенсациялык
төлөөлөр

27113200

Иште жаракат алганы учун компенсациялык төлөөлөр
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27113300

Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун
катышуучуларына компенсациялык төлөмдөр

27114000

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча устөк
акы

27114100

Майыптар пенсиясына устөк акы

27114200

өзгөчө эмгек сиңиргендиги учун пенсияга устөк акы

27115000

Калкты медициналык камсыздандыруу

27115100

16
жашка
чейинки
камсыздандыруу

27115200

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу

27115300

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык
камсыздандыруу

27200000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27210000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211000

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул

27211100

Аз камсыз болгон уй булөлөргө жөлөк пул

27211200

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул

27211300

Бала 1,5 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул

27211400

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул

27211500

Калкка социалдык төлөөлөр

27211600

Баккан
адамынан
айрылганга
компенсациялык төлөөлөр

27212000

Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр

27212100

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул

27212200

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул

27212300

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө

27213000

Жеңилдиктердин ордуна
калкка жеңилдиктер

27213100

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка
жеңилдиктер

27214000

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча
дагы башка чыгашалар

27214100

Кесиптик окутууга чыгашалар

27214200

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар

27214300

Чакан кредиттөөгө чыгашалар
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27214400

Жумуш орунуна чек

27215000

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27215100

Кызматкерлерди жана алардын уй бүлө мучөлөрүнүн ден
соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар

27216000

Табигый
кырсыктардан
кайтарымсыз жардам

27216100

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз
жардам

28000000

Башка чыгашалар

28200000

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28210000

Стипендиялар

28211000

Стипендиялар

28211100

Стипендиялар

28220000

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28221000

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28221100

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар

28230000

Соттун чечимдердин аткаруу

28231000

Соттун чечимдердин аткаруу

28231100

Соттун чечимдердин аткаруу

28240000

Резервдик фонддор

28241000

Резервдик фонддор

28241100

Резервдик фонддор

жабыркаган

калкка

6. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар
жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн
төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4212000 “Коммуналдык кызмат жана байланыш
кызмат көрсөтүүлөр” тобунун 42122000 «Байланыш кызматы» чакан тобу
төмөнкү редакцияда берилсин:
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

42122000

Байланыш кызматы

42122100

Интернет түйүнүн кызматы

42122300

Телеграф кызматы

42122400

Радио жана телевидение кабелдик байланыш кызмат
көрсөтүүлөрү
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42122500

Телевизиондук, радио программаларын
трансляциялоо кызматтары

берүүлөрдү

42122600

Телефон жана факсимиль байланышынын кызматтары

42122700

Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөр

42122800

Почта жана курьердик байланыш кызматтары

42122900

Башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр

7. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар
жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн
төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4213000 “Ижара төлөмү” тобунун 42131000
«Ижара төлөмү» чакан тобу төмөнкү редакцияда берилсин:
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

42131000

Ижара төлөмү

42131100

Имараттарды жана жайларды ижарага алуу

42131200

Жабдууларды жана шаймандарды ижарага алуу

42131300

Транспорт каражаттарын ижарага алуу

42131900

Башка мүлктү ижарага алуу

8. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар
жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн
төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4214000 “Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр”
тобунун 42141000 “Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр” чакан тобу төмөнкү
редакцияда берилсин:
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

42141000

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

42141110

Авто унаа менен жүк ташуу

42141120

Авто унаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу

42141190

Башка авто унаа кызматтары

42141210

Темир жол транспорттук каражаты менен жүк ташуу

42141220

Темир жол транспорттук каражаты менен жүргүнчүлөрдү
ташуу

42141290

Башка темир жол кызматтары
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42141310

Аба транспорт каражаттары менен жүк ташуу

42141320

Аба транспорт каражаттары менен жүргүнчүлөрдү ташуу

42141390

Башка аба транспорт каражаттарынын кызматтары

42141410

Түтүк аркылуу транспорт

42141510

Жүк ташуучу транспорт агенттигинин кызмат көрсөтүүлөрү
жана башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

42141900

Башка транспорт каражаттары менен ташуу кызматтары

9. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар
жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн
төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 4214000 “Башка кызмат көрсөтүүлөр” тобу
төмөнкү редакцияда берилсин:
Төлөмдүн
коду

Төлөм багытынын аталышы

42151000

Башка кызмат көрсөтүүлөр

42151100

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр

42151200

Башка консультациялык кызмат көрсөтүүлөрү

42151300

Коргоо кызмат көрсөтүүлөр

42151400

Маалымат технологиялары жагында кызмат көрсөтүүлөр

42151500

Банктык кызмат көрсөтүүлөр

42151600

Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр

42151700

Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр

42151800

Камсыздандыруу
көрсөтүүлөрү

42151810

Өмүрдү камсыздандыруудан тышкары, камсыздандыруу
боюнча ордун толтуруп берүүлөр

жана

пенсия

боюнча

кызмат

10. “Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын
товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери
үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмүнүн 43000000 «Активдер үчүн төлөмдөр»
тобунун 4350000 “Материалдык эмес активдерди сатып алуу боюнча
төлөмдөр” чакан тобу төмөнкү элемент менен толукталсын:
Төлөмдүн
коду
43540000

Төлөм багытынын аталышы
Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн
төлөө
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11. «Банк операциялары» 5-бөлүмүнүндөгү бардык текст боюнча
«Улуттук банктын соодалык-маалыматтык электрондук системасы» жана
«Улуттук банктын электрондук-соода системасы» терминдери «Кыргыз
Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук
системасы» термини менен алмаштырылсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2014-ж., 17-декабрындагы № 55/6

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» жөнүндө Мыйзамынын 7
жана 43-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна
өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин.
2. Юридикалык бөлүм:
–– ушул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялагандан кийин ушул токтомду Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик
реестрине чегилдирүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялагандан тартып он беш күндөн кийин күчүнө
кирет.
4.
Ушул
токтомдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Джусупов
мырзага жүктөлсүн.

		

Төрага			

Т.Абдыгулов

26

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №1, 2015

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 17-декабрындагы №55/6 токтомуна карата
тиркеме
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтомуна
өзгөртүүлөр
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын
25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү
киргизүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген “Мезгилдүү жөнгө
салуучу банктык отчет жөнүндө” Жободо:
1. 4.3-пунктунда “22-25” деген сандар “23, 25” деген сандар менен
алмаштырылсын.
2. 1-тиркемеде 26 жана 28-пункттар алынып салынсын.
3. 2-тиркемеде 22 жана 24-бөлүмдөр алынып салынсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2014-ж., 24-декабрындагы № 58/9

“Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине, “Кыргыз Республикасында
лицензиялоо-уруксат берүү системасы жөнүндө” мыйзамга ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кароого сунушталган “Төлөм системасынын операторлорунун жана
төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобо (кошо тиркелет)
бекитилсин.
2. Токтом расмий жарыялангандан отуз 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 Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук
банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, төлөм системасынын операторлорун
жана төлөм уюмдарын, республиканын коммерциялык банктарын
тааныштырсын.
5. Токтом күчүнө кирген учурда иштеп жаткан, “Төлөм системасынын
оператору” жана “Төлөм уюму” аныктамасында камтылган юридикалык
жактар төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмдарынын
ишин жүзөгө ашырууга лицензия алуу үчүн тиешелүү документтерди,
ушул токтом күчүнө киргенден кийинки эки ай ичинде кароого сунуштоого
милдеттүү.
6. Кыргыз
Республикасынын аймагында төлөм системасынын
операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишмердүүлүгүн лицензиялоо
Төлөм системалар башкармалыгына жүктөлсүн.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.
		

Төрага			

Т. Абдыгулов
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БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 24 декабрындагы
№58/9 токтому менен
“Төлөм системаcынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишин лицензиялоо жөнүндө” жобо
1-глава. Жалпы жоболор
1. Бул жобо, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында
лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» жана «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдарына ылайык
иштелип чыккан жана анда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
(мындан ары – Улуттук банк) тарабынан төмөнкү иш багыттарын
лицензиялоо тартиби белгиленген:
1) өз иш натыйжасынан болуп саналбаган, товарлар жана кызмат
көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алуу жана
жүргүзүү боюнча кызматтарды үчүнчү жактардын пайдасына, маалымат
технологияларына жана электрондук каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү
ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу көрсөтүү;
2) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча
финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп
чыгуу жана сунуштоо боюнча кызматтарды төлөм системасынын, ошол
процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына көрсөтүү.
2. Жободо ошондой эле, уюштуруу документтерин макулдашуу жана
кайра өзгөртүп түзүү тартиби, төлөм системасынын операторлорунун
жана төлөм уюмдарынын кызмат адамдарына карата талаптар, төлөм
системасынын катышуучулары ортосунда өз ара мамилеси аныкталат.
3. Бул жободо төмөнкү түшүнүктөр пайдаланылган:
1) агент – бул, төлөм системасынын оператору жана/же төлөм уюму
(лицензиат) менен кызмат көрсөтүүнү сунуштоочунун атынан жеке
адамдардын жана юридикалык жактардын төлөмдөрүн кабыл алуу ишин
жүзөгө ашыруу боюнча агенттик келишим түзгөн юридикалык жак же
жеке ишкер;
2) лицензиат – Улуттук банктан ишкердикти жүргүзүү укугуна лицензия
алган төлөм системасынын оператору жана/же төлөм уюму;
3) агенттик келишим – лицензиат менен агент ортосунда ушул Жободо
көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү агент тарабынан лицензиаттын
атынан көрсөтүүгө түзүлгөн келишим. Мында агенттер тарабынан кызмат
көрсөтүүнү сунуштоочулар (үчүнчү жактар) алдында милдеттенмелердин
аткарылышы үчүн лицензиат жооп берет;
4) кызмат адамдары – Төрага же Директорлор кеңешинин башка
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мүчөлөрү, Башкы директор, Башкарманын төрагасы, Башкарма
мүчөлөрү, финансы боюнча башкы кызматкерлер жана акысыз негизде
иштегендигине же сый акы алгандыгына карабастан, лицензиаттын
саясатын аныктаган башка адамдар;
5) өтүнүч ээси – Улуттук банкка төлөм системасынын операторунун
жана/же төлөм уюмунун ишин жүзөгө ашыруу үчүн лицензия алууга
кайрылган юридикалык жак;
6) клиринг – эки же андан көп тараптар ортосунда бирдей талаптарды
чегеришүү жана чегеришүүнүн натыйжасында ошол тараптар ортосунда
жыйынтык милдеттенмелерди аныктоо боюнча ишкердик;
7) клиринг борбору – клирингди жүргүзүү үчүн каралган компьютер
менен жабдылган жана адистештирилген программалык камсыздоодон
турган аппараттык-программалык комплекс;
8) төлөм системасынын оператору – төлөм системасынын ишин
камсыздаган жана катышуучулар менен төлөм системасына катышуу
келишимин түзгөн юридикалык жак, Кыргыз Республикасынын резиденти
же резидент эмеси. Мында оператор жана катышуучулар өз ишин төлөм
системасынын алкагында, төлөм системасынын операторунун ыйгарым
укуктуу органы тарабынан бекитилген эрежелерге ылайык жүргүзүүгө
милдеттенет. Төлөм системасынын операторунун күндөлүк ишин
тескөө, анын катышуучуларынын жалпы жыйынына же Директорлор
кеңешине отчет берүүчү коллегиалдуу аткаруу органы тарабынан
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылууга
тийиш;
9) төлөм уюму – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана
ушул жободо белгиленген тартипте, төлөм уюму жана кызмат көрсөтүүнү
сунуштоочулар ортосунда түзүлгөн келишимге жана төлөм уюму
менен банк ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык үчүнчү жактардынкызмат көрсөтүүнү сунуштоочулардын пайдасына жеке адамдардан
жана юридикалык жактардан төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча кызмат
көрсөтүүнү жүзөгө ашырган коммерциялык уюм;
10) төлөм системасы – акча жүгүртүлүшүн камсыз кылган
технологиялардын,
жол-жоболордун,
эрежелердин,
төлөм
инструменттеринин жана акча каражаттарын которуу системаларынын
өз ара байланыштуу системасы;
11) төлөм – нак жана нак эмес акча каражаттарын пайдалануу менен
акчалай милдеттенмелерди аткаруу;
12) төлөөчү – сунуштоочу алдында жеке адамдын жана/же
юридикалык жактын акчалай милдеттенмелерин аткаруу максатында
төлөм уюмуна акча каражатын салууну жүзөгө ашырган жеке адам жана/
же юридикалык жак;
13) сунуштоочу – сатылган товарлар (аткарылган иштер, кызмат
көрсөтүүлөр) үчүн төлөөчүдөн акча каражаттарын алуучу юридикалык
жак же жеке ишкер;
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14) субагент – агент менен субагенттик келишим түзгөн юридикалык
жак же жеке ишкер;
15) субагенттик келишим – лицензиаттын агенти менен башка жак
(субагент) ортосунда лицензиаттын атынан ушул жободо көрсөтүлгөн
кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жөнүндө келишим. Мында субагенттер
тарабынан кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу алдында (үчүнчү жактар)
милдеттенмелердин
аткарылышына
жоопкерчилик
лицензиатка
жүктөлөт;
16) төлөмдү иштеп чыгуу – эсептешүүнү жүргүзүү жана ишке ашыруу
максатында, төлөм жөнүндө маалыматтарды алуу, топтоо, салыштырып
текшерүү, корректировкалоо жана жөнөтүү боюнча иш-аракеттеринин
ырааттуулугу;
17) процессинг – бул, өзүндө эсептешүү катышуучуларына
транзакциялар боюнча маалыматты топтоону, иштеп чыгууну жана
жөнөтүүнү, ошондой эле системанын катышуучулары ортосунда түзүлгөн
тиешелүү келишимдерде каралган башка милдеттерди аткарууну
камтыган ишкердик;
18) процессинг борбору (же төлөмдөрдү иштеп чыгуу борбору)
– процессинг жүргүзүү же төлөмдөрдү иштеп чыгуу үчүн каралган
компьютердик жабдуулар жана адистештирилген программалык
камсыздоо менен жабдылган аппараттык-программалык комплекс;
19) төлөм системасынын катышуучулары – төлөм системасынын
оператору жана жеке ишкерлер менен түзүлгөн келишимдин
негизинде Кыргыз Республикасынын аймагындагы калкка төлөм
кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо максатында, төлөм системасынын
эрежелерине кошулган юридикалык жактар жана жеке ишкерлер.
Эгерде төлөм системасынын иши төлөм системасынын катышуучусу
тарабынан камсыздалса, ал төлөм системасынын оператору да болушу
мүмкүн;
20) электрондук акча – бул, программалык-техникалык түзүлүштө
(алдын ала төлөнгөн карттар, виртуалдык алдын ала төлөнгөн карттар
жана электрондук капчык, электрондук акча инструменттери (өзүндө
камтыган) болуп саналат) электрондук түрдө сакталган акчалай нарк
жана алар электрондук акча уюму-эмитентинин жана акцептанттар
уюмунун товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө каражаты катары
кабыл алынат;
21) электрондук капчык – электрондук акча инструменти (өзүндө
камтыган).
4. Төлөм системасынын оператору жана төлөм уюму өз ишин, анын
ичинде Улуттук банк тарабынан берилген лицензияда көрсөтүлгөн
операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
жүзөгө ашырат.
5. Бул жобо, коммерциялык банктар менен түзүлгөн агенттик
келишимдин негизинде калкка чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү
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сунуштаган агенттерге, Улуттук банктын банктык же башка лицензиясынын
негизинде банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишине,
ошондой эле лицензиаттардын агенттери менен субагенттерге
таркатылбайт.
6. Улуттук банк лицензиаттардан алардын ишине тиешелүү
маалыматтарды, ошондой эле алардын кызмат адамдары, агенттери
менен субагенттери тууралуу маалыматтарды талап кылууга укуктуу.
7. Лицензиаттар Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын
чегинен тышкары обочолонгон бөлүкчөлөрдү жана туунду юридикалык
жактарды түзүүгө укуктуу.
8. Лицензиаттар обочолонгон бөлүкчөлөрүнүн жана туунду
юридикалык жактарынын саны жөнүндө маалыматтарды ушул жободо
белгиленген тартипте Улуттук банкка жөнөтүүгө милдеттүү.
9. Лицензиаттар Кыргыз Республикасынын аймагында, агенттер
менен субагенттик келишимди түзүү мүмкүнчүлүгү каралган, ушул жободо
белгиленген кызматтарды агенттердин атынан сунуштоону жүзөгө
ашыруу үчүн алар менен келишим түзүүгө укуктуу. Төлөм системасынын
операторлоруна жана төлөм уюмдарына агенттер жана субагенттер
менен лицензиясыз келишим түзүүгө тыюу салынат.
10. Төлөм уюму менен келишим түзгөн агент жана/же субагент,
оператор же төлөм уюму өз ишин лицензиясыз ишке ашырган шартта,
жоопкерчилик тартпайт. Лицензиясыз ишкердикти жүргүзгөндүгү үчүн
жоопкерчилик операторлор жана/же төлөм уюмдарына жүктөлөт.
11. Лицензиаттар өз агенттери жана алардын субагенттери жөнүндө
төмөнкү актуалдуу маалыматтарга ээ болууга тийиш:
1) эгерде агент же субагент юридикалык жак болсо – аталышы,
юридикалык дареги (жайгашкан жери), байланышуу маалыматтары
(телефон, факс, электрондук почта).
2) эгерде агент же субагент жеке ишкер болсо – жеке ишкердин
мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнө же Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилген патентине тиешелүү
маалыматтар.
2-глава. Лицензиаттардын кызмат адамдарына карата талаптар
12. Лицензиаттын ишин талаптагыдай уюштуруу максатында, анын
штатында төраганын (жетекчинин), техникалык директордун, башкы
бухгалтердин кызмат орду каралууга тийиш. Зарылчылыкка жараша
төраганын жана техникалык директордун кызматын бириктирүүгө жол
берилет.
13. Төлөм системасынын операторунун коллегиалдуу органынын
төрагасы же төлөм уюмунун жетекчиси төмөнкүдөй талаптарга жооп
берүүгө тийиш:
–– жогорку билимдүү;
–– жетекчи кызматында кеминде 3 жылдык иш тажрыйбасы бар;
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–– соттук ишке тартылбаган;
Техникалык директор төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:
–– жогорку техникалык билимге ээ;
–– IT–технологиялар чөйрөсүндө билимге ээ, сертификаттардын
көчүрмөлөрү кошо тиркелет;
14. Башкы бухгалтер (штатта башкы бухгалтер кызматы жок болгон
учурда – бухгалтер) төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:
–– жогорку же орто-кесиптик билиминин болушу;
–– бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчетту түзүү
чөйрөсүндө билимге ээ, экзаменди ийгиликтүү тапшыргандыгын
тастыктаган сертификаттардын көчүрмөлөрү кошо тиркелет;
–– аталган ишкердик түрү менен алектенүүгө тыюу салган соттун
чечиминин жок болушу;
–– сот ишине тартылбаган.
15. Лицензиаттар 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка бардык
өзгөртүүлөр, анын ичинде уставдык капитал өлчөмүнүн, коллегиалдуу
орган, уюштуруучулар жана лицензиаттын катышуучулар курамынын
өзгөргөндүгү, ошондой эле кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу
өзгөрүүлөр, жайгашкан жеринин өзгөрүшү, обочолонгон бөлүкчөлөрдү
жана лицензиаттын агенттерин каттоодон/кайра каттоодон өткөртүүгө
байланыштуу өзгөртүүлөр тууралуу (ырастоочу документтердин
көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен) маалымдоого милдеттүү.
3-глава. Лицензиялоо тартиби
§1. Лицензия алуу үчүн зарыл документтер
16. Ушул жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн ишти жүзөгө ашырууга
лицензия алуу үчүн өтүнүч ээси Улуттук банкка төмөнкү документтерди
бир нускада мамлекеттик же расмий тилдерде сунуштайт:
1) ушул жобого карата 1-тиркемеде белгиленген форма боюнча,
өтүнүч ээсинин жетекчисинин кол тамгасы коюлган лицензия берүү
жөнүндө өтүнүч кат;
2) өтүнүч ээсинин тиешелүү башкаруу органы тарабынан бекитилген,
жетекчинин колу жана өтүнүч кат ээсинин мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн
уставдын көчүрмөсү;
3) уюштуруучулар-юридикалык жактардын төмөнкү документтеринин
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү: ошол юридикалык жактын мөөрү менен
тастыкталган уюштуруу документтери, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү
жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү,
ошол юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, акыркы күнгө
карата түзүлгөн, салык органына тапшырылган финансылык отчет;
4) документтерди тапшыруу учурунда ыйгарым укуктуу салык
органдарынан салыктык карызынын жок экендигин тастыктаган
маалымкат;
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5) жаңыдан түзүлүп жаткан уюмдар үчүн кеминде төмөнкүлөр
камтылган бизнес-план:
–– операцияларды ишке ашырууда алдыга коюлган максаттарды
аныктоо;
–– мындай операцияларды ишке ашыруудан күтүлгөн экономикалык
натыйжалардын болжолдуу эсептери;
6) чарба иш каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн коммерциялык
банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдердин көчүрмөлөрү;
7) кызмат көрсөтүүнү сунуштоочулары көрсөткөн кызматтар үчүн
калктан жана өз агенттеринен түшкөн акча каражаттарын сактоо жана
пайдалануу үчүн коммерциялык банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн
келишимдердин көчүрмөлөрү;
8) сунуштоочуга акча каражаттардын өткөрүлүп берилишин же
алардын сатып алуучуга кайтарылып берилишин гарантиялаган төмөнкү
келишимдердин биринин көчүрмөсү:
–– мүмкүн болуучу тобокелдиктер жана жоготуулар үчүн каралган
камды сактоо боюнча банктык аманат жөнүндө келишимдер;
–– сунуштоочуну алдын ала төлөө формасында тейлөө каралган
келишимдер;
–– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мүмкүн болуучу
тобокелдиктер менен жоготуулардын ордунун жабылышын
камсыздаган банктык гарантия же башка келишимдер.
9) коммерциялык банктагы эсепке каражаттардын 100% уставдык
капитал (1 000 000 сомдон кем эмес) катары салынгандыгын тастыктаган
документ;
10) уставдык капиталды түзүүгө багытталган уюштуруучулардын акча
каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген
маалыматтар;
11) системада жөнөтүүчүлөр жана алуучулардын маалымдамаларын
тескөө механизмдеринин болушун камсыздаган техникалык мүмкүнчүлүктү
тастыктаган, ошондой эле кардарларды эл аралык уюмдар тарабынан
чыгарылган террористтер тизмеги, улуттук террористтер тизмеги жана
терроризмге катыштыгы бар катары шектелгендердин улуттук тизмеги
боюнча текшерилгендигин тастыктаган документ;
12) коллегиалдуу башкаруу органына кирген адамдардын тизмеги;
13) төлөм системасында ишке ашырылып жаткан операцияларга
финансылык мониторинг жүргүзүү тартибин жөнгө салган ички
документтердин көчүрмөлөрү;
14) акча каражаттарын инкассациялоо жана сактоо тартибин жөнгө
салган ички документтердин көчүрмөлөрү;
15) жетекчи тарабынан кол коюлган жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн
төлөм системасынын иштөө эрежелери;
16) лицензияны алууга төлөм төлөнгөндүгүн ырастаган документ;
17) ушул жобого карата 2-тиркемеге ылайык, коллегиалдуу башкаруу
органынын мүчөлөрү тарабынан өз колу менен толтурулган жана кол
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тамгалары коюлган анкета;
18) коммерциялык банк менен электрондук акчаларды сактоо,
пайдалануу жана алар менен ишке ашырылган операцияларды
эсепке алуу боюнча эсептешүү эсептерин ачууга түзүлгөн келишимдин
көчүрмөсү;
19) электрондук акча эмитенти менен аларды даярдоого түзүлгөн
келишимдин көчүрмөсү;
20) өтүнүч ээсинин өкүлү ишеним каттын негизинде анын атынан иш
алып барган учурда, лицензияны алууга анын өкүлүнө берилген ишеним
кат.
17.Улуттук банкка ушул жобого ылайык сунушталуучу жана бир
барактан ашкан бардык документтердин ар бир барагы бирден
сыпатталууга, жетекчинин кол тамгасы коюлуп, өтүнүч кат ээсинин мөөрү
менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Улуттук банктын талабы боюнча айрым
документтер электрондук формада берилиши мүмкүн.
18. Улуттук банк тарабынан документтерди кароо мөөнөтү 30 (отуз)
календардык күндү түзөт.
19. Эгерде документтер ушул жободо белгиленген талаптарга
жооп бербесе же болбосо өтүнүч катты жана документтерди кароо
мезгили ичинде кошумча документтер сунушталса, анда ушул жобонун
талаптарын канааттандырган кошумча документтерди кароо мөөнөтү
өтүнүч кат жана документтер кабыл алынган күндөн тартып эсептелет.
20. Лицензияны алууга берилген өтүнүч кат жана документтер
кайтарылып алынган шартта, же болбосо лицензияны берүүдөн баш
тарткан учурда же ушул жобонун чегинде мурда берилген лицензия
кайтарылып алынган учурда Улуттук банкка сунушталган документтер
кайтарылып берилбейт.
§2. Лицензия берүү
21. Лицензиялар ушул жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн ар бир
ишкердик түрүнө өз-өзүнчө берилет (лицензиянын формалары жобого
карата 3 жана 4-тиркемелерде келтирилген).
22. Лицензия эки нускада таризделет. Биринчи нускасы өтүнүч кат
ээсине тапшырылат, ал эми экинчи нускасы Улуттук банкта сакталат.
Лицензияны берүүдө аны алууга ишеним көрсөтүлгөн адам лицензия
берүү журналында лицензияны алгандыгын тастыктаган кол тамгасын
коёт.
23. Лицензияланып жаткан уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын ким
экендигин тастыктаган документ көрсөтүлгөндөн кийин гана ага лицензия
берилет.
24. Лицензияларды берүү жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын
ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүндө жүргүзүлгөн реестрге киргизилет.
25. Улуттук банктын областтык башкармалыктары лицензия алуу үчүн
сунушталган документтерди текшергенден кийин, аларга номер ыйгаруу
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жана маалыматтарды реестрге киргизүү үчүн Улуттук банктын ыйгарым
укуктуу түзүмдүк бөлүмүнө кайрылат.
26. Лицензиянын түп нускасын жоготуп же бузуп алган учурда
лицензиат аны жоготкондугун (бузгандыгын) тастыктаган документтерди
(жалпыга маалымдоо каражаттарына кулактандыруу берүү, “жоготкон
буюмдар пунктунан” маалым кат алуу) тиркөө менен лицензиянын жуп
нускасын (дубликат) берүү өтүнүчү менен Улуттук банкка кайрылат.
Жуп нуска өтүнүч кат берилген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде
берилет.
§3. Лицензия берүүдөн баш тартуу
27. Лицензия берүүдөн баш тартууга негиз катары төмөнкүлөр
саналат:
1) лицензия алуу үчүн берилген документтердин ушул жобонун же
Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына
ылайык келбесе;
2) Улуттук банкка лицензия алуу үчүн такталбаган же толук эмес
маалыматтар берилсе;
3) өтүнүч кат ээсине иштин ушул түрү менен иш алып барууга тыюу
салынган соттун чечими болсо.
28. Лицензияны берүүдөн баш тартылган учурда Улуттук банк,
Төраганын орун басарынын атынан баш тартуу себептерин көрсөтүү
менен кат жүзүндө жооп жөнөтөт.
Өтүнүч кат ээси кабыл алынган чечимге макул эместигин негиздеп,
аны кайра кароо өтүнүчү менен Улуттук банктын Төрагасынын орун
басарынын атына даттануу жөнөтүүгө укуктуу. Даттануу, кабыл алынган
чечим жөнүндө расмий жооп алган күндөн тартып 10 (он) жумуш күнү
ичинде сунушталат. Чечим менен макул эместигин билдирген өтүнүч
катты карап чыгуунун жыйынтыгында Улуттук банк 20 (жыйырма) жумуш
күнү ичинде лицензияны берүү чечимин кошо тиркөө менен даттануу
канааттандырылгандыгы тууралуу же даттанууну канааттандыруудан
баш тартуу тууралуу кат жүзүндө жооп берет.
4-глава. Лицензияны кайтарып алуу
29. Лицензиат төмөнкүлөрдү бузууга жол берген шартта, лицензия
кайтарылып алынат:
1) Улуттук банктын жазма буйруктары боюнча кемчиликтерди
системалуу түрдө (эки же андан көп жолу) четтетпесе;
2) эгерде талап кылынган маалыматтарды берүүгө Улуттук банк
тарабынан белгиленген мөөнөттөр негизсиз системалуу түрдө (12 ай
ичинде экиден көп жолу) бузууга жол берилсе;
3) эгерде Улуттук банкка такталбаган, толук эмес маалыматтар
берилсе;
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4) лицензиат Улуттук банктын текшерүү ишине каршылык көрсөтсө;
5) лицензия берүүгө негиз болгон маалыматтардын анык эместиги
табылса;
6) лицензия алган учурдан тартып бир жылдан ашык мөөнөт ичинде
ишкердик жүргүзүлбөсө;
7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган
ишкердиктерди жүзөгө ашырса;
8) лицензиат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
банкрот деп табылса;
9) Монополияга каршы жөнгө салуунун мыйзам талаптарын бузууга
жол берсе;
10) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган
кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча
мыйзам талаптарын бузууга жол берсе;
11) такталбаган отчеттор жана маалыматтар сунушталса же алар
сунушталбаса;
12) төрагага (жетекчиге) же техникалык директорго же болбосо
башкы бухгалтерге карата экономика, финансы жана банк ишкердиги
чөйрөсүндө жол берген кылмыш иши үчүн өкүм чыгарылса, ошондой эле
кызматтык иш боюнча кылмыш иши үчүн айыпка тартылса;
13) ушул жободо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
белгиленген башка учурларда.
30. Лицензияны кайтарып алуу чечими кабыл алынган учурда Улуттук
банк беш жумуш күнү ичинде кайтарып алуу себептерин көрсөтүү менен
кабыл алынган чечим тууралуу кат жүзүндө билдирет жана лицензияны
кайтарып алуу боюнча чараларды баштоону демилгелейт.
31. Лицензия кайтарылып алынган шартта лицензиат Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кабыл алынган
чечимге даттанууга укуктуу. Даттануу, ал Улуттук банкка келип түшкөндөн
кийинки 30 күндүк мөөнөт ичинде кароого алынат.
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1-тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Төлөм системалары башкармалыгы
ӨТҮНҮЧ КАТ
(____________________________________________________________
____________________________________________________________)
(толук аталышы жана юридикалык дареги)

төмөнкү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн лицензия берүүнү өтүнөм:
1) өз иш натыйжасынан болуп саналбаган, товарлар жана кызмат
көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алуу
жана жүргүзүү боюнча кызматтарды үчүнчү жактардын пайдасына,
маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга,
төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы
аркылуу көрсөтүү;
(кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)
2) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча
финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл
алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо боюнча кызматтарды
төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун
катышуучуларына көрсөтүү.
( кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)
Ушул өтүнүч катты толтуруу менен мен, өтүнүч кат ээсинин жетекчиси
катары, Улуттук банктын төлөм системалары боюнча ченемдик укуктук
актылары менен таанышкандыгымды тастыктайм жана жогоруда белгиленген ишкердик түрлөрү үчүн талап кылынган бардык маалыматтарды
жана документтерди, тактап айтканда төмөнкүлөрдү сунуштаймын:
1. Уюштуруучулар тууралуу маалыматтар:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Коллегиалдуу башкаруу органынын курамы (Төраганын, техникалык
директордун, башкы бухгалтердин аты-жөнү):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Документтер:
2.1. Коллегиалдуу органдын төрагасынын анкетасы
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2.2. Техникалык директордун анкетасы
2.3. Башкы бухгалтердин анкетасы
Төраганын кол тамгасы жана уюмдун мөөрү
20__ -жылдын «____» _____________
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2-тиркеме
АНКЕТА
(сүрөт үчүн)
(кызмат орду) _________________________________________________
___________________________________________________________
(төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмунун аталышы)

Аты-жөнү ____________________________________________________
_____________________________________________________________
Туулган күнү жана жери ________________________________________
_____________________________________________________________
Паспортунун сериясы _____ N _______ ким тарабынан берилген________
Берилген күнү ________________________________________________
Жарандыгы __________________________________________________
Документ боюнча үй дареги, телефон номери ______________________
_____________________________________________________________
Анкетаны толтуруу учурунда айкын жашаган жеринин дареги, телефон
номери ______________________________________________________
_____________________________________________________________
Үй-бүлөлүк абалы _____________________________________________
Билими______________________________________________________
(жогорку)

дипломунун № ______________ берилген күнү ___________________
ким тарабынан берилген ________________________________________
Окуу
жайынын
аталышы
жана ал
жайгашкан
жер

Факультет
же бөлүм

Тапшырган
жылы
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жыл

Окууну
аяктабаса,
канча курс
окуду

Алган
дипломго
ылайык
адистиги
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Курстарда окуу
Семинардын
же курстун
темасы

Семинарды
уюштуруучу

Өткөрүлгөн
жери

Өткөрүлгөн
күнү

Сертификаттын
болушу

Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер:
Жалпы эмгек стажы:
Жумушка
кабыл
алынган күн

Жумуштан
бошогон күн

Ээлеген
кызматы

Мекеменин
аталышы,
жайгашкан
жери

Жумуштан
кетүү себеби

Сиз кызматкери же мүчөсү болуп саналган бардык башка уюмдарды,
ассоциацияларды, юридикалык жактын мекемелерин көрсөтүңүз.
Уюмдун аталышы

Уюм жайгашкан жер

Ээлеген кызмат орду

Төлөм системасынын оператору же төлөм уюмунун кызматкерлери
менен туугандык мамилеңизди, төлөм системасынын операторун
же төлөм уюмун контролдукка алган жактар же компаниялар менен
байланышыңызды, бардык өз ара милдеттенмелерди жана келишимдерди
ж.б. көрсөтүңүз.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Акырына чыгарылбаган сот иши же сизге иштин кайсыл бир түрү менен
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иш алып барууга тыюу салган соттун чечими барбы
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Сизге Улуттук банк тарабынан эскертүү чаралары жана санкциялары
колдонулганбы _______________________________________________
_____________________________________________________________
Мен, ________________________________________________________
(аты-жөнү)

жогоруда берилген маалыматтардын аныктыгын жана толук берилгендигин
тастыктайм жана бардык өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтарды мындан
ары Улуттук банкка сунуштап турууга милдеттенем. Мен калпыстыктарга
жана каталарга жол берген учурда, мага, төлөм системасынын
операторуна жана төлөм уюмуна карата Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык, санкциялар колдонула тургандыгын түшүнөм.
20__ -жылдын «____» ___________ ___________________
					
(кол тамгасы)
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3-тиркеме
Лицензия
Бул лицензия _________________________________________________
_____________________________________________________________
(төлөм уюмунун юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(шаардын, райондун, конуштун жана көчөнүн аталышы, үй, телефон номери)

_____________________________________________________ берилди

(юридикалык жактын/филиалдын/өкүлчүлүктүн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү
жөнүндө күбөлүгүнүн номери жана ИНН)

жана ал төлөм уюму катары иш алып барууга, ошондой эле
операциялардын төмөнкү түрлөрүн (тизмеги көрсөтүлөт) ишке ашырууга
укук берет:

Лицензия берилген күн: 20__ -жылдын «____» ___________
Төраганын орун басары
(Улуттук банктын областтык башкармалыгынын начальниги)
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4-тиркеме
Лицензия
Бул лицензия _________________________________________________
_____________________________________________________________
(төлөм системасынын юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(шаардын, райондун, конуштун жана көчөнүн аталышы, үй, телефон номери)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________ берилди
(юридикалык жактын/филиалдын/өкүлчүлүктүн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү
жөнүндө күбөлүгүнүн номери жана ИНН)

жана ал төлөм системасы катары иш алып барууга, ошондой эле
операциялардын төмөнкү түрлөрүн (тизмеги көрсөтүлөт) ишке ашырууга
укук берет:
1.
2.
3.
4.
Лицензия берилген күн: 20__ -жылдын «____» ___________
Төраганын орун басары
(Улуттук банктын областтык башкармалыгынын начальниги)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2014-ж., 24-декабрындагы № 58/14

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым
токтомдоруна 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 төмөнкү токтомдоруна сунушталган
толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:
–– 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар
жана финансы-кредит мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга
тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө”
жобону бекитүү тууралуу;
–– 2004-жылдын
29-декабрындагы
№36/13
“Кыргыз
Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык
валюта позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө”
Нускоону бекитүү тууралуу.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
–– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыздасын;
–– расмий
жарыялангандан
кийин
бул
токтомду
Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы
өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Д.Орозбаевага ыйгарылсын.
		

Төрага			

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/14 токтомуна карата тиркеме
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым
токтомдоруна толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1
“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан
коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттүү
түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар
жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоо
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана
финансы-кредит мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон
экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жобо:
–– төмөнкү мазмундагы 1.4-пункту менен толукталсын:
“1.4. Улуттук банктын алдыга койгон максаттарынын жана
милдеттеринин аткарылышына жетишүү үчүн Улуттук банк Башкармасы
өзүнчө токтом менен ушул жободо белгиленген экономикалык
ченемдердин жана талаптардын маанисин чектелген мөөнөткө өзгөртүшү
мүмкүн.”.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы
№36/13 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык
банктардын ачык валюта позицияларынын лимиттерин сактоонун
тартиби жөнүндө” Нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй
толуктоо киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын
аймагындагы коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта
позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө нускоонун:
–– кириш сөзүнүн 1-абзацы төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен
толукталсын:
“Улуттук банктын алдыга койгон максаттарынын жана милдеттеринин
аткарылышына жетишүү үчүн Улуттук банк Башкармасы өзүнчө
токтом менен ушул нускоодо белгиленген валюта позицияларынын
лимиттеринин маанисин чектелген мөөнөткө өзгөртүшү мүмкүн.”.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2014-ж., 24-декабрындагы № 58/16

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым
токтомдоруна 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 төмөнкү токтомдоруна сунушталган
өгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:
–– 2012-жылдын 25-июлундагы №30/14 “Адистештирилген финансыкредит мекемеси – “Кредиттик союздардын финансылык
компаниясы” ААКсын лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу
жөнүндө” жобо тууралуу”;
–– 2005-жылдын 4-майындагы №14/3 токтом менен бекитилген
«Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө” жобонун жаңы
редакциясы тууралуу”;
–– 2002-жылдын 11-сентябрындагы №37/2 “Кыргыз Республикасында
микрокредиттик
компанияларды
жана
микрокредиттик
агенттиктерди түзүү жана алардын иши тууралуу” жобо жөнүндө;
–– 2007-жылдын 31-январындагы №5/1 “Кыргыз Республикасынын
аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо,
өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө” жобо тууралуу;
–– 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 “Кыргыз Республикасындагы
кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы
компаниясы” ЖЧКсынын укугу өткөн адистештирилген финансыкредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюлуучу
минималдуу квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу
жөнүндө”.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
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–– токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен “Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсын,
микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
		

Төрага 			

Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/16 токтомуна карата
			
1-тиркеме
1. Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 11-сентябрындагы
N37/2 “Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана
микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө”
жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин:
Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз Республикасында
микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди
түзүү жана алардын иши жөнүндө” жобонун:
1) 2.10.-пунктунун 1 абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.10. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде (текст
боюнча мындан ары - Юстиция министрлиги) каттоодон өткөртүү
үчүн алдын ала макулдук максатында, МКК/МКА Улуттук банкка жана
жайгашкан жери боюнча анын областтык башкармалыктарына жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө мамлекеттик же расмий тилде эки
нускада төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:»;
2) 2.10-пунктунун 7-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«7) МКК/МКАлардын уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) тарабынан анын уставдык капиталына салынган, Улуттук банк
тарабынан жаңыдан түзүлгөн МКК/МКАлар үчүн белгиленген уставдык
капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 5 пайызынан ашкан суммадагы акча
каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген
маалыматтар:
а) юридикалык жактар тарабынан төмөнкү документтер сунушталууга
тийиш:
–– акыркы финансылык жыл үчүн бухгалтердик баланстын жана
түшкөн пайдалар, кеткен чыгымдар жөнүндө отчеттун Кыргыз
Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан
тастыкталган көчүрмөсүн же;
–– акыркы
финансы
жыл
үчүн
финансылык
отчеттун,
декларациялардын же финансылык абалга тиешелүү башка
документтердин көчүрмөлөрүн;
–– аудитордук корутундунун көчүрмөсүн (эгерде бул талап
мыйзамдарда белгиленген болсо);
–– уставдык капиталга салынган, Кыргыз Республикасынын мыйзам
актылары тарабынан тыюу салынбаган акча каражаттарынын
келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.
б) жеке адамдар тарабынан төмөнкү документтер сунушталууга
тийиш:
–– кирешелер жөнүндө маалымкаттар, декларациялар, сатып алуу49
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сатуу/тартуулоо келишимдери, суммаларды, мүлктү ж.б. мурастап
калуу укугун тастыктаган документтер;
–– уставдык капиталга салынган, Кыргыз Республикасынын мыйзам
актылары тарабынан тыюу салынбаган акча каражаттарынын
келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.
Сунушталган документтердин көчүрмөлөрү нотариалдык жактан
күбөлөндүрүлүүгө тийиш.
Улуттук банктын талабы боюнча МКК/МКАлар ушул пунктчанын
1-абзацында белгиленген шарттардан көз карандысыз, уставдык
капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын
тастыктаган маалыматтарды (документтерди) берүүгө тийиш.»;
2) 2.16-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.16. Улуттук банктын макулдугун алуу үчүн сунушталган
документтерге өзгөртүүлөрдү (аталышы, дареги, уюштуруучулары/
катышуучулары (акционерлери) ж.б.) киргизүү зарылчылыгы келип
чыккан учурда, өтүнүч менен кайрылган жак ал тууралуу Улуттук банктын
Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгына, ал эми
областтарда – анын областтык/регионалдык башкармалыктарына 3
жумуш күнү ичинде дароо маалымдоо менен өзгөртүүлөр киргизилген
документтерди берүүгө тийиш. Мында, Улуттук банк келип түшкөн
өтүнүч катты жана бардык талап кылынган документтерди кароо мезгил
аралыгын он жумуш күнүнө чейин узартышы мүмкүн.»;
3) 3.1-пункттун:
–– 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«1) өтүнүч кат (1-тиркеме);»;
–– 4-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«4) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөрүлгөн
МККнын же МКАнын уставынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн
көчүрмөсүн;»;
–– 6-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;
4) 3.10-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.10. Күбөлүктөрдүн берилгендиги жөнүндө маалыматтар МКК жана
МКАлардын Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрү
тарабынан жүргүзүлгөн реестринде чагылдырылат.»;
5) 4.3-пункттун:
–– 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«1) өтүнүч кат (4-тиркеме);»;
–– 3-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«3) Уставдын филиалдардын ачылып жаткандыгы тууралуу
маалыматтарды камтыган жаңы редакциясы;»;
–– 5-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;
6) 4-1.2-пунктун:
–– 3 жана 4-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин:
«3) Уставдын жаңы редакциясы;
4) өтүнүч кат берилген күнү коммерциялык банктагы эсепке уставдык
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капиталды көбөйтүүнүн эсебине акча каражаттары толук өлчөмдө
салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы эсептешүү эсебинен
көчүрмө);
Эгерде капиталдын көбөйүсү төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке
ашырылса:
–– уюштуруучулар/катышуучулар (акционерлер) тарабынан салынган
кошумча капиталдын эсебинен – бул учурда акча каражаттарын
кошумча капитал катары салуу жөнүндө келишим/макулдашуу
жана банктагы эсептешүү эсебинен акча каражаттарынын
салынгандыгын тастыктаган көчүрмөсү берилет;
–– бөлүштүрүлбөгөн
пайданын
эсебинен
–
бул
учурда
уюштуруучулардын/катышуучулардын (акционерлердин) жалпы
жыйынынын пайданы бөлүштүрүү жөнүндө чечими берилүүгө
тийиш;
–– ушул пункт төмөнкү мазмундагы 4-1-пунктча менен толукталсын:
«4-1) ушул жобонун 2.10-пунктунун 7-пунктчасында көрсөтүлгөн
документтер тизмегине ылайык, акча каражаттарынын келип чыгуу
булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалымат.»;
7) 4-1.11-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
«Акционердик коом түрүндө уюштуруу-укуктук формасында түзүлгөн
МККда Төраганы жана Башкарма мүчөлөрүн дайындоо чечимин
Директорлор кеңеши кабыл алат, ал эми Директорлор кеңеши жок
болсо Башкарма мүчөлөрү уюштуруучу(лар)/акционер(лер) тарабынан
дайындалат/шайланат.»;
8) 5.1-пункт төмөнкү мазмундагы 4-пунктча менен толукталсын:
«4) акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жөнүндө
маалыматтардын берилбей калышы.»;
9) 7-бөлүктүн аталышындагы «жана микрокредиттик агенттиктер»
деген сөз айкашы алынып салынсын;
10) 7.2-пунктунун бүтүндөй тексти боюнча «МКА» аббревиатурасы
алынып салынсын;
11) 8.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8.2. МКК жана МКА анын катышуучуларынын (акционерлеринин)
чечими боюнча жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
жоюлушу мүмкүн. Мында МКК/МКАлар жоюу чечими кабыл алынган
учурдан тартып, лицензияда жана/же күбөлүктө каралган операцияларды
ишке ашырууну токтотууга жана лицензиянын жана/же күбөлүктүн түп
нускасын чечим кабыл алынгандан кийин 10 календардык күн ичинде
Улуттук банкка тапшырууга тийиш.».
12) Жобого карата 2-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:
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“Кыргыз Республикасында микрокредиттик
компанияларды жана микрокредиттик
агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө”
жобого карата 2-тиркеме

				

АНКЕТА 		

(сүрөт үчүн)

1

Микрокредиттик компаниянын же микрокредиттик
агенттиктин аталышы

2

Кызмат орду

3

Аты-жөнү

4

Туулган жылы, айы, күнү жана жери

5

Паспортунун сериясы, номери,
берилген, берилген күнү

6

Жарандыгы

7

Документ боюнча үй дареги, телефон номери

8

Учурда айкын жашаган жеринин дареги, телефон
номери

9

Электрондук дареги

10

Үй-бүлөлүк абалы

11

Төмөнүлөр боюнча билиминин болушу:
- микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган
мыйзамдар боюнча:
- бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчетту
түзүү жагында:

ким

тарабынан

Бар ____
Жок ____
Бар ____
Жок ____

12. Билими (жогорку, толук эмес жогорку, орто кесиптик, орто)
(керектүүсүнүн астын сызгыла)
Окуу жайдын
аталышы
(шаары, өлкөсү)

Факультети же
бөлүмү

Окууга
тапшырган/аны
аяктаган жылы
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13. Курстарда окутуудан өтүү
Семинардын же
курстардын
темасы

Семинарды уюштуруучу

Өткөрүлгөн жери
(шаары,
өлкөсү)

Окутуудан
өткөн жыл

Финансылык
отчеттун эл аралык
стандарты жана
аудит боюнча
курстар үчүн
сертификаттын
болушу
(бар, жок)

14. Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер:
Жалпы эмгек стажы______,
экономикалык чөйрөдө
Жумушка
кабыл
алынган күн
(жылы, айы)

Жумуштан
бошонгон
күн

анын

Ээлеген
кызматы

ичинде

финансылык

Мекеменин
аталышы,
жайгашкан
жери

же

Жумуштан
кетүү
себеби

15. Кошумча маалыматтар
Сизге ушул иштин түрү менен алектенүүгө тыюу Ооба ___ Жок___
салган соттун чечими барбы
Банкрот процессинде турган же банкрот Ооба ___Жок___
болгондугуна байланыштуу өз ишин токтоткон
банкка же башка финансы-кредит мекемелерине
тиешеңиз барбы
Тиешеңиз бар болсо, банктын же финансы-кредит мекемесинин
аталышын, ээлеген кызматыңызды көрсөтүңүз, өз жоопкерчилигиңизге
толук түшүндүрмө бериңиз) ___________________________________
Сизге карата Улуттук банк тарабынан эскертүү Ооба____Жок____
чаралары жана санкциялар колдонулду беле
Эгерде «Ооба» деген жооп берилсе, качан жана кандай бузууларга жол
берилгендигин көрсөтүңүз __________________________________
53

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №1, 2015

Мен, _____________________________________________________
				
(аты-жөнү)
жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын жана толук
берилишин тастыктайм жана мындан ары бардык өзгөрүүлөр тууралуу
маалыматтарды Улуттук банкка сунуштап турууга милдеттенем.
Мен тараптан калпыстыктарга жана ката кетирүүлөргө жол берилген
учурда, бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мага
жана микрокредиттик компанияга (же микрокредиттик агенттикке)
санкциялардын колдонулушуна алып келээрин түшүнөм.
_________________ 20__ -жыл «____» ___________
(кол тамгасы)
13) Жобого карата 7-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:
“Кыргыз Республикасында микрокредиттик
компанияларды жана микрокредиттик
агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө”
жобого карата 7-тиркеме
Жетекчинин жана башкы бухгалтердин кызмат ордуна талапкерлер
төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:
«1) жетекчи үчүн:
–– жогорку жана орто-кесиптик билиминин болушу;
–– микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдарды
билүүсү;
–– соттун иштин ошол түрүн жүргүзүүгө тыюу салган чечиминин
жоктугу;
–– башкы бухгалтер үчүн (башкы бухгалтердин кызмат орду штатта
жок учурда - бухгалтер):
–– жогорку, орто-кесиптик же сертификаттар, бухгалтердик эсеп
боюнча курсту ийгиликтүү аяктагандын же квалификациясынын
жогорулатылгандыгын тастыктаган башка документтер менен
баштапкы-кесиптик билиминин бардыгы:
–– финансылык эсепке алуу-1, банктык эсеп бухгалтери – 1-деңгээл
боюнча экзаменди/тестти тапшыргандыгы;
–– соттун иштин ошол түрүн жүргүзүүгө тыюу салган чечиминин
жоктугу.».
2. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 31-январындагы
№5/1 “Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык
компанияларды лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө”
жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин:
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Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын
аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, өзгөртүп
түзүү жана жоюу жөнүндө” жобонун:
1) 4.2-пунктунун 11-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«11) МФКнын уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери)
тарабынан анын уставдык капиталына салынган, Улуттук банк тарабынан
жаңыдан түзүлгөн, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан
мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын ишке ашырбаган
МФКлар үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн
1 пайызынан ашкан суммадагы акча каражаттарынын келип чыгуу
булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар:
а) юридикалык жактар тарабынан төмөнкү документтер сунушталууга
тийиш:
–– акыркы финансылык жыл үчүн бухгалтердик баланстын жана
түшкөн пайдалар, кеткен чыгымдар жөнүндө отчеттун Кыргыз
Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан
тастыкталган көчүрмөсүн же;
–– акыркы
финансы
жыл
үчүн
финансылык
отчеттун,
декларациялардын же финансылык абалга тиешелүү башка
документтердин көчүрмөлөрүн;
–– аудитордук корутундунун көчүрмөсүн (эгерде бул талап
мыйзамдарда белгиленген болсо);
–– уставдык капиталга салынган, Кыргыз Республикасынын мыйзам
актылары тарабынан тыюу салынбаган акча каражаттарынын
келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.
б) жеке адамдар тарабынан төмөнкү документтер сунушталууга
тийиш:
–– кирешелер жөнүндө маалымкаттар, декларациялар, сатып алуусатуу/тартуулоо келишимдери, суммаларды, мүлктү ж.б. мурастап
калуу укугун тастыктаган документтер;
–– уставдык капиталга салынган, Кыргыз Республикасынын мыйзам
актылары тарабынан тыюу салынбаган акча каражаттарынын
келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.
Сунушталган документтердин көчүрмөлөрү нотариалдык жактан
күбөлөндүрүлүүгө тийиш.
Улуттук банктын талабы боюнча МФК ушул пунктчанын 1-абзацында
белгиленген шарттардан көз карандысыз, уставдык капиталга
салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган
маалыматтарды (документтерди) берүүгө тийиш.»;
2) 9.7.2-пунктунун 7-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- өтүнүч кат берилген күнү коммерциялык банктагы эсепке уставдык
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капиталды көбөйтүүнүн эсебине акча каражаттары толук өлчөмдө
салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы эсептешүү эсебинен
көчүрмө);
Эгерде капиталдын көбөйүүсү төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке
ашырылса:
–– уюштуруучулар/катышуучулар (акционерлер) тарабынан салынган
кошумча капиталдын эсебинен – бул учурда акча каражаттарын
кошумча капитал катары салуу жөнүндө келишим/макулдашуу
жана банктагы эсептешүү эсебинен акча каражаттарынын
салынгандыгын тастыктаган көчүрмөсү берилүүгө тийиш;
–– бөлүштүрүлбөгөн
пайданын
эсебинен
–
бул
учурда
уюштуруучулардын/катышуучулардын (акционерлердин) жалпы
жыйынынын пайданы бөлүштүрүү жөнүндө чечими берилүүгө
тийиш.»
3) 9.7.2-пункту төмөнкү мазмундагы 8-абзац менен толукталсын:
«- 4.2-пунктунун 11-пунктчасында белгиленген документтердин
тизмегине ылайык, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын
аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар.»;
4) 9.9.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«9.9.1. МФКнын жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөрүшү
калктуу пункттун, көчөнүн аталышынын, үй номеринин өзгөрүшү,
МФКнын башка калктуу пунктка которулушу менен коштолушу мүмкүн.
МФКнын бир калктуу пункттун ичинде орун которушу лицензиялардын
алмаштырылышына алып келбейт жана уюштуруу документтерине
тиешелүү өзгөртүүлөрдүн киргизилишин талап кылбайт. Жайгашкан
жери, анын ичинде айкын дареги өзгөргөн учурда МФК Улуттук банктын
Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгына төмөнкү
документтерди сунуштайт:
1) МФКнын жайгашкан жеринин, анын ичинде айкын дарегинин
өзгөргөндүгү тууралуу билдирмени.»;
2) ижара келишиминин же МФКнын тиешелүү жайга менчик укугун
тастыктаган документтин көчүрмөсүн.».
3. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги № 17/1
“Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздарды
колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы” ЖЧКсынын укугу
өткөн мекеменин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу
квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
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Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Адистештирилген
финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздарды колдоо жана
өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы” ЖЧКсынын («ФКРПКС») укугу
өткөн мекеменин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу
квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосунун”:
1) Аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
“Кредиттик
союздардын
финансылык
компаниясы”
ААКсы
адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарын
макулдашуу тартиби“.;
2) Аталган документтин бүтүндөй тексти боюнча «Адистештирилген
финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздарды колдоо жана
өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы” ЖЧКсы” аббревиатурасы
“КСФК” ААКсына” алмаштырылсын;
3) Документтин бүтүндөй тексти
аббревиатуралар тиешелүү жөндөмөдө
алмаштырылсын.

боюнча «КРУБ» деген
«Улуттук банк» дегенге

4) 2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Адистештирилген финансы-кредит мекемесинин саясатын
(кредиттер, финансы ж.б. боюнча) түптөгөн негизги операцияларга
катышууга же айкын катышууга ыйгарым укуктуу болгон Башкарма
мүчөсүнүн, башкы бухгалтеринин саясатты аныктаган түзүмдүк
бөлүмүнүн жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлер төмөнкү талаптарга
жооп берүүгө тийиш:
1) жогорку билиминин болушу;
2) төмөнкүдөй эмгек стажынын болушу:
–– Башкарманын Төрагасынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн –
финансы-кредит системасында кеминде үч жылдык, анын ичинде
жетекчи кызматтарда – кеминде бир жылдык эмгек стажы;
Башкарманын Төрагасы кызмат ордуна талапкер ошондой эле
төмөнкүлөргө ээ болууга тийиш:
а) “КСФК” ААКсында жана бүтүндөй кредиттик союздар системасында
ишке талдап-иликтөөлөрдү жүргүзө билүү;
б) кредиттик союздардын ишине тиешелүү маселелер боюнча атайы
окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаты/күбөлүгүнүн болушу,
ошондой эле финансы-банк чөйрөсүндө иштеп жаткан же иштеп кеткен
кеминде эки адамдын мүнөздөмө-жолдомосунун болушу (Улуттук
банктын кызматкерлеринин, талапкерлердин жакын туугандарынын,
ошондой эле “КСФК” ААКсынын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин
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жолдомолору эске алынбайт);
в) “КСФК” ААКсынын Башкармасынын Төрагалыгына дайындалган
учурга карата акыркы үч жыл аралыгында кредиттик союздун катышуучусу
же кызмат адамы болууга тийиш эмес.
–– Башкарманын мүчөсүнүн кызмат ордуна талапкерлер үчүн
– финансы-кредит системасында кеминде эки жылдык иш
тажрыйбасы;
–– башкы бухгалтердин, түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин кызмат
ордуна талапкерлер үчүн – финансы-кредит системасында эң аз
дегенде бир жылдык иш тажрыйбасы;
3) финансы-кредит мекемесинин ишин жөнгө салуу, тобокелдиктерди
тескөө жана корпоративдик башкарууга тиешелүү мыйзамдарды билүүсү;
4) адистештирилген финансы-кредит мекемесинин бизнес-планын
билүүсү;
5) финансы-кредит системасында анын иштөөсүнө тыюу салган
соттун чечиминин болбошу;
6) экономика чөйрөсүндө жана кызматтык кылмыштуулукка
баргандыгы үчүн ага карата соттун чыгарган өкүмү болбосо;
7) ыйгарым укуктуу органдардын анын аракеттерине (аракеттенбей
коюусуна) анын натыйжасында банктын/финансы-кредит мекемесинин
лицензиясы кайтарылып алынган иш-аракеттерге (аракеттенбей
коюуларга) талапкердин тиешеси бардыгын тааныган актысынын
болбошу.».
5) 4-пунктунун 5-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Улуттук банктын Төрагасынын Көзөмөл методологиясы жана
лицензиялоо башкармалыгын ишин түздөн-түз тескөөгө алган
орун басары Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн, Башкарманын
мүчөлөрүнүн, текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнүн жана түзүмдүк
бөлүмдөрдүн жетекчилеринин кызмат ордуна талапкерлер Улуттук
банктын талаптарына ылайык келе тургандыгы/ылайык келбей
калгандыгы тууралуу чечим кабыл алат.».
4. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-июлундагы №30/14
“Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздардын
финансылык компаниясы” ААКсын лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана
жоюу жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Адистештирилген
финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздардын финансылык
компаниясы” ААКсын лицензиялоо, өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө”
жобонун:
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1) бүтүндөй тексти боюнча «Адистештирилген финансы-кредит
мекемеси - Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча
финансы компаниясы” ЖЧКсынын («ФКРПКС») укугу өткөн мекеменин
кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык
талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына
макулдашуу жол-жобосу” деген сөздөр “Адистештирилген финансыкредит мекемеси - Кредиттик союздардын финансылык компаниясы”
ААКсынын кызмат адамдарын макулдашуу тартиби” деген тиешелүү
жөндөмөдөгү сөз айкашына алмаштырылсын;
2) 5-тиркеменин 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1. Бул лицензия аркылуу төмөнкү банктык операцияларды жүзөгө
ашырууга уруксат берилет:
1) кредиттик союздарга кредиттерди берүү;
2) кредиттик союздун талабы жана алардын милдеттүү түрдө
катышуусу шартында (үчүнчү жак катары) кредиттик союздардын
катышуучуларына кредиттерди берүү;
3) финансы-кредит мекемелеринен акча каражаттарын тартуу;
4) кредиттик союздардын карыздык милдеттенмелерин (факторинг)
сатып алуу жана сатуу;
5) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу;
6) кредиттик союздардын эсебин ачуу жана жүргүзүү;
7) кредиттик союздардын тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жана
аларды кассалык тейлөөнү ишке ашыруу;
8) кредиттик союздар үчүн системанын оператору катары акча которуу
боюнча операцияларды ишке ашыруу;
9) Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен
башка операцияларды ишке ашыруу.».
5. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы №14/3
токтому менен бекитилген “Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө”
жобонун жаңы редакциясы тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
жана толуктоолор киргизилсин:
Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кредиттик союздарды
лицензиялоо жөнүндө” жобонун:
1) 1.6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.6. Кредиттик союз лицензияда көрсөтүлгөн финансылык кызмат
көрсөтүүлөрдү сунуштоого укуктуу».
		
2) Жобого карата 2-тиркеменин 2-пункту төмөнкү мазмундагы 6-абзац
менен толукталсын: «Электрондук дареги_______________».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2014-ж., 29-декабрындагы № 59/1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен ѳлчѳмү
жѳнүндѳ
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жѳнүндѳ» мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык
10,50 пайыз ѳлчѳмүндѳ белгиленсин.
2. Токтом 2014-жылдын 30-декабрынан тартып күчүнѳ кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен ѳлчѳмү боюнча маалыматты
Улуттук банктын расмий веб-сайтына бир жумуш күнү ичинде
жайгаштырсын.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзѳгѳ ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тѳрагасынын орун
басары, Н.Жеңиш мырзага жүктѳлсүн.
Тѳраганын милдетин аткаруучу 		
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2014-ж., 31-декабрындагы № 60/1

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында
кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу 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 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу
токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет)
бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына 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 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк
бөлүмдөрүн тааныштырсын.
5.
Ушул
токтомдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.
Жениш мырзага жүктөлсүн.
		

Төрага			

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 31-декабрындагы №60\1 токтомуна карата
тиркеме
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттарында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана
ликвиддүүлүктү колдоо максаттарында кредиттик аукциондорду өткөрүү
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын
Улуттук
банкынын
кайра
каржылоо
жана
ликвиддүүлүктү колдоо максаттарында кредиттик аукциондорду өткөрүү
тартиби жөнүндө» жобонун:
1) 16-пунктундагы:
–– «(юридикалык жактардын жана жеке адамдардын келишимдери,
контрактылары боюнча продукцияларды берүүлөр үчүн
төлөөлөр)» деген сөздөр алынып салынсын;
–– пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Кредиттерди керектөө максаттарына, анын ичинде карыз алуучунун
турак жай шартын жакшыртууга, ошондой эле коммерциялык/өндүрүштүк
мүнөзгө ээ эмес башка максаттарга сунуштоого жол берилбейт.»;
2) 20-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен Банк тарабынан
берилген кредиттер боюнча номиналдык жылдык пайыздык чен Акчакредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган пайыздык ченден
ашпоого жана алар Банктарга тааныштырылууга тийиш.»;
3) 24-пунктундагы«жана 25» деген сөздөр алынып салынсын;
4) 26-пунктунун:
–– биринчи абзацындагы «максаттарга» деген сөздөр «БФКМдерди
кредиттөө үчүн» деген сөздөргө алмаштырылсын;
–– пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
«- Кредит берилген күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күн ичинде
БФКМ Банктан алган акча каражаттарды карыз алуучулар арасында
жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде, кредиттик ресурстар же алардын
бөлүгү ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө толук пайдаланылбай
калса же жарым-жартылай пайдаланылса, БФКМ көрсөтүлгөн мөөнөт
бүткөндөн кийинки жумуш күнү кредиттик ресурстардын өздөштүрүлбөй
калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда Банкка кайтарып берүүгө тийиш;
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- Кредитти колдонуу мөөнөтү ичинде кредиттик аукциондордун
алкагында сунушталган каражаттардын эсебинен берилген кредиттин
ордун жабууга БФКМдин карыз алуучуларынан келип түшкөн акча
каражаттарды БФКМ, Улуттук банкка алардын жайгаштырылышы
жөнүндө отчетту кийинки айдын бешине чейин тапшыруу менен аларды
өз кардарлары арасында жайгаштырууга тийиш.
БФКМ, карыз алуучулардан ордун жабууга кабыл алган каражаттарды
отчеттук мезгилден кийинки бир ай ичинде жайгаштырууга милдеттүү.
Эгерде БФКМ ал каражаттарды ушул пунктка ылайык жайгаштырууну
ишке ашырбаса, БФКМ белгиленген жайгаштыруу мөөнөтү аяктагандан
кийин жайгаштырылбаган каражаттардын бүтүндөй суммасын Банкка
кайтарып берүүгө милдеттүү.»;
5) 28-пункттагы «45» деген сан «44» дегенге алмаштырылсын;
6) 29-пункттун 10 абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банк алдында алынган кредиттер жана аларга
кошуп эсептелинген пайыздар боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн
акчалай милдеттенмелерге, ошондой эле кредиттик аукциондордун
жыйынтыгында мурда алынган же алуу процессинде турган кредиттер,
анын ичинде Улуттук банктын кайра каржылоого тиешелүү башка
инструменттери боюнча өздөштүрүлбөгөн кредиттик ресурстарга ээ
болбоого.»;
7) 30-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«30. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети кредиттик аукционду
өткөрүү параметрлерин, шарттарын жана ыкмаларын, анын ичинде
сунушталуучу кредиттик ресурстардын көлөмүн, мөөнөттөрүн, Банктын
түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык ченди,
минималдуу пайыздык ченди, бир билдирменин минималдуу көлөмүн,
күрөөлүк камсыздоого карата талаптарды, аукцион түрүн, кредиттин
тармактын багытын мезгил-мезгили менен аныктап турат.»;
8) 31-пункттагы «аукциондун түрүн» деген сөздөр «аукционду өткөрүү
ыкмаларын» дегенге алмаштырылсын;
9) 32-пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү сүйлөм менен толукталсын:
«Аукционго катышуу билдирмесине, Банктын ыйгарым укуктуу
органынын кредиттик аукциондо катышуу жана кредит боюнча күрөөлүк
камсыздоо тизмегин тиркөө менен аны сунуштоо чечими кошо тиркелүүгө
тийиш.»;
10) 35-пункттагы «жалпы көлөмүнөн» деген сөздөр «жалпы көлөмүнүн
50 пайызынан» деген сөздөргө алмаштырылсын;
11) 41-пункттун 3-пунктчасынын экинчи сүйлөмүндөгү «берилген
учурда» деген сөздөр «Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен улуттук
валютада сунушталууга жана» деген сөздөр менен толукталсын;
12) 6-бөлүктөмөнкүмазмундагы 41-1-пункт менен толукталсын:
«41-1. Эгерде Банк күрөөлүк камсыздоону кредиттер боюнча талап
кылуу укугу түрүндө сунуштаган болсо, Банк тарабынан талап кылынып
жаткан сумманын кеминде 20 пайызытиешелүү күрөөлүк коэффициентти
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эске алуу менен ушул Жобонун 41-пунктунун 1 жана 2-пунктчаларында
көрсөтүлгөн жана Банкка менчик укугунда таандык болгон күрөө менен
камсыздалууга тийиш.»;
13) 7-бөлүк төмөнкү мазмундагы 51-1-пункт менен толукталсын:
«51-1. Аукциондор, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими
боюнча төмөнкү ыкмалардын бири аркылуу өткөрүлүшү мүмкүн:
1) I ыкма – Көптөгөн чен боюнча аукцион. Бул, сунушталган пайыздык
чен деңгээли боюнча аукционго катышууга жол берилген билдирмелерди
жогорку чектен тартып ушул аукциондо белгиленген кредиттик ресурстар
көлөмү толугу менен бөлүштүрүлгөнгө чейин (чектөө ченине чейин)
канааттандыруу каралган ыкма. Мында, эгерде чектөө чени боюнча бир
нече билдирме сунушталса, анда кредиттик ресурстар бул билдирмелер
ортосунда миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде
бөлүштүрүлөт;
2) II ыкма – Бир чен боюнча аукцион. Бул, катышууга жол берилген
бардык билдирмелерди чектөө чени боюнча, ушул аукциондо белгиленген
кредиттик ресурстар көлөмүнүн чегинде канааттандыруу каралган ыкма.
Мында, эгерде чектөө чени боюнча бир нече билдирме сунушталса,
анда кредиттик ресурстар бул билдирмелер ортосунда миңге чейин
тегеректелип, пропорционалдуу негизде бөлүштүрүлөт;
3) IIIыкма – Белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду
өткөрүү учурунда бардык билдирмелер Акча-кредиттик жөнгө салуу
комитети тарабынан белгиленген чен боюнча канааттандырылат.
Эгердебилдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган
кредиттик ресурстар көлөмүнөн ашса, алар миңге чейин тегеректелип,
пропорционалдуу негизде канааттандырылат.»;
14) 52-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«52. Улуттук банк кредиттик аукционду өткөрүп, анын жыйынтыгын
чыгарат, мында Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасынын же
аны алмаштырган адамдын чечими менен кредиттик ресурстар көлөмү
келип түшкөн билдирменин жалпы көлөмүнө жараша кыскартылышы
мүмкүн. Аукционго экиден аз катышуучу катышкан шартта, ал
өткөрүлбөгөн катары таанылат.»;
15) 61-пункттагы «5-тиркеме» деген сөздөр «, 6, 7-тиркемелер» деген
сандар менен толукталсын;
16) 62-пункттагы «кийинки жумуш күнү» деген сөздөр «3жумуш күнү
ичинде» деген сөздөргө алмаштырылсын;
17) 73-пункттагы:
–– «, 25» деген сандар алынып салынсын;
–– экинчи сүйлөмүндөгү «мөөнөткө четтетүүгө» деген сөздөр«жана/
же кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды
каражаттарды максаттуу пайдалануу талабын бузууга жол берген
БФКМди кредиттөө үчүн пайдаланууга Банктарга 6 айга чейинки
мөөнөткө тыюу салууга укуктуу» деген сөздөр менен толукталсын;
18) 9-бөлүк төмөнкү мазмундагы 73-1-пункт менен толукталсын:
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«73-1. Банк жана/же БФКМ, кредиттик аукциондун алкагында алынган
ресурстардын эсебинен Банктын/БФКМдин карыз алуучуларына берилген
каражаттардын максаттуу пайдаланылышын контролдоого жоопкерчилик
тартат. Эгерде Банктын/БФКМдин карыз алуучусу кредиттик ресурстарды
максаттуу пайдалануу талаптарын бузууга жол берсе Улуттук банк, ушул
жобонун талаптарын бузуу менен пайдаланылган кредиттик ресурстар
суммасын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын Банктан талап кылууга,
максаттуу пайдаланылбаган суммадан 1 пайыз өлчөмүндө айыптык
төлөм чегерүүгө, ошондой эле Банкка жана/же БФКМге карата ушул
жободо жана/же Башкы келишимде белгиленген башка чараларды
колдонууга укуктуу.»;
19) 78-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:
«Өтүнүч кат ушул пунктта белгиленген мөөнөт ичинде сунушталбаса,
кредит пролонгацияланбайт.»;
20) Жобого карата 1-тиркеменин:
–– 2.7.-пунктунан «аукцион параметрлеринин чегинде» деген сөздөр
алынып салынсын;
–– 2.11-пунктундагы «кредиттик келишимдин көчүрмөлөрү» деген
сөздөр «түзүлгөн» деген сөз менен толукталсын;
–– 5-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 5.3.1-5.3.3-пункттар менен
толукталсын:
«5.3.1. Кредиттик келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде Банк
кредиттик камсыздоо катары сунушталган күрөөгө баа берүү ишин
жүргүзүүгө милдеттүү. Эгерде Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган
тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди эске алганда күрөөнүн жалпы
наркы төмөндөсө, Банк бул тууралуу Күрөө кармоочуга кат жүзүндө
маалымдоо менен күрөө наркы төмөндөгөн учурдан тартып 5 жумуш күнү
ичинде сунушталып жаткан жаңы/кошумча күрөөнүн тизмегин жөнөтүүгө
милдеттүү.
5.3.2. Эгерде Банк, күрөөлүк камсыздоону же кошумча камсыздоону
сунуштоо, же болбосо Банк тарабынан кредитти камсыздоого
сунушталган күрөө предметин алмаштыруу боюнча талаптарды
аткарбаса, Улуттук банк ушул Башкы келишимдин жана Күрөө жөнүндө
келишимдин талаптарына ылайык, Банктын Улуттук банкта ачылган
корреспонденттик эсебинен анын Кредит берүү жөнүндө кредиттик
келишим боюнча карызынын бүтүндөй суммасын, анын ичинде кредит
боюнча негизги сумманы, ал боюнча чегерилген пайыздарды, айыптык
санкцияларды же камсыздоо үчүн жетишсиз болуп жаткан эквиваленттүү
сумманы акцептсиз тартипте алууга укуктуу.
5.3.3. Эгерде Банк күрөөлүк камсыздоону же кошумча камсыздоону
сунуштоо, же болбосо Банк тарабынан кредитти камсыздоого сунушталган
күрөө предметин алмаштыруу үчүн белгиленген мөөнөттөрдү бузууга
жол берсе, Улуттук банк ушул Башкы келишимге жана Күрөө жөнүндө
келишимге ылайык туум чегерүүгө укуктуу.»;
–– 5.4.-пункттан «жана кредит алууга Банктын тиешелүү ыйгарым
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укуктуу органдарынын чечимин» деген сөздөр алынып салынсын;
–– 5-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 5.12-5.15-пункттар менен
толукталсын:
«5.12. Кредитти колдонуу мөөнөтү ичинде кредиттик аукциондордун
алкагында сунушталган каражаттардын эсебинен берилген кредиттин
ордун жабууга Банктын карыз алуучуларынан келип түшкөн акча
каражаттарды Банк, Улуттук банкка алардын жайгаштырылышы
жөнүндө отчетту кийинки айдын бешине чейин тапшыруу менен аларды
өз кардарлары арасында 3.3-пунктка ылайык жайгаштырууга тийиш.
Жаңыдан берилип жаткан кредиттер мурда алынган максаттарга жана
багыттарга туура келүүгө тийиш.
5.13. Банк, карыз алуучулардан ордун жабууга кабыл алган
каражаттарды отчеттук мезгилден кийинки бир ай ичинде жайгаштырууга
милдеттүү. Эгерде Банк ал каражаттарды ушул пунктка ылайык
жайгаштырбаса, жайгаштыруу мезгилинен кийинки айдын 1инде
жайгаштырылбаган каражаттардын бүтүндөй суммасын Улуттук банкка
кайтарып берүүгө милдеттүү.
5.14. Эгерде банк ушул Башкы келишимдин 5.13-пунктуна ылайык
өз кардарлары арасында жайгаштырылбаган каражаттарды чегерүүнү
ишке ашырбаса, Банк мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген каражаттарды
толугу менен жайгаштырганга чейинки же болбосо жайгаштырылбаган
каражаттардын суммасын Улуттук банкка кайтарганга чейинки ар бир күн
үчүн жайгаштырылбаган каражаттар суммасынан 0,1 пайыз өлчөмүндө
туум төлөйт.
5.15. Банк кредиттик аукциондун алкагында алынган ресурстардын
эсебинен банктын карыз алуучуларына берилген каражаттардын
максаттуу пайдаланылышын контролдоого жоопкерчилик тартат. Эгерде
Банктын карыз алуучусу кредиттик ресурстарды максаттуу пайдалануу
талаптарын бузууга жол берсе Улуттук банк, ушул жобонун талаптарын
бузуу менен пайдаланылган кредиттик ресурстар суммасын мөөнөтүнөн
мурда кайтарылышын Банктан талап кылууга, максатсыз пайдаланылган
суммадан 1 пайыз өлчөмүндө айыптык төлөм чегерүүгө, ошондой эле ал
Банкка карата ушул Башкы келишимде белгиленген башка чараларды
колдонууга укуктуу.»;
–– 6.4.-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:
«Өтүнүч кат ушул пунктта белгиленген мөөнөт ичинде сунушталбаса,
кредит пролонгацияланбайт.»;
–– 9.4.-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«9.4. Башкы келишимге карата 1, 2, 3, 4, 5, 6 жана 7-тиркемелер анын
ажырагыс бөлүгү болуп саналат.»;
–– Жобого карата 4-тиркеменин (Кредиттик келишим):
3.2.-пунктундагы «иш күнү» деген сөздөр «календардык» деген сөзгө
алмаштырылсын;
5.3.-пунктундагы «№3 жана №5 тиркемелер формасындагы»
деген сөздөр «3 жана 5, 6, 7-тиркемелер формасындагы (күрөө түрүнө
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жараша)» деген сөздөр менен толукталсын;
–– Жобого карата 5-тиркеменин (Мамлекеттик баалуу кагаздарды
күрөөгө коюу келишими):
2.1.- пункту төмөнкү мазмундагы 2.1.5-пунктча менен толукталсын:
«2.1.5. Күрөө кармоочуга алдын ала маалымдоо менен Кредиттик
келишимдин аракеттенүү мөөнөтү аяктаганга чейин төлөө мөөнөтү
келип жеткен мамлекеттик баалуу кагаздарды кийин төлөө мөөнөтү
каралган башка ушундай эле баадагы мамлекеттик баалуу кагаздарга
алмаштырылышын камсыз кылууга. Мында мамлекеттик баалуу
кагаздар, тиешелүү эмиссиядагы/тиешелүү эмиссиялардагы мамлекеттик
баалуу кагаздардын ордун жабуу күнү келип жеткенге чейинки 30 (отуз)
календардык күн мурда алмаштырылууга тийиш.»
3.3-пункттагы «3.1.» деген сандар «2.1.5.» деген сандарга
алмаштырылсын;
4-бөлүгү төмөнкү редакциядагы 4.3-пункт менен толукталсын:
«4.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 2.1.5-пунктунда каралган
милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, Күрөө коюучу
Күрөө кармоочуга мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген ар бир күн үчүн (өз
милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн) алмаштырылууга тийиш
болгон мамлекеттик баалуу кагаздардын номиналдык наркынан 0,05
пайыз өлчөмүндө туум төлөйт.»;
–– Жобого карата 7-тиркеменин (Кредиттик келишимдер боюнча
талап коюу укугун күрөөгө коюу жөнүндө келишим):
2.4.-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;
4.2.-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Күрөө коюучу, Күрөө кармоочунун кошумча күрөөлүк камсыздоону
сунуштоо зарылчылыгы тууралуу тиешелүү талап кылуу-билдирмесин
алгандан кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде, Күрөө кармоочунун талап
кылуу-билдирмесинде көрсөтүлгөн суммадан төмөн болбогон суммада
кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү кошумча күрөөлүк
камсыздоону ага сунуштоого жана аны тариздетүүгө, ошондой эле
Кошумча күрөөнү сунуштоо келишимин Башкы келишимдин 3.2-пунктуна
ылайык каттоодон өткөртүүгө же болбосо Күрөө коюучу Күрөө
кармоочудан Кредитти сунуштоо тууралуу кредиттик келишимге ылайык
алган кредитинин тиешелүү бөлүгүнүн ордун жабууга милдеттенет».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№54/4 от 8 декабря 2014 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного оборота»
от 30 ноября 2007 г. № 51/4
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4.
2. Управлению платежных систем направить настоящее постановление в Национальный статистический комитет Кыргызской Республики для
последующей государственной регистрации в установленном порядке.
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики после регистрации в
Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению банковских расчетов внести необходимые изменения в справочники кодов
платежей в Главной Книге Национального банка Кыргызской Республики,
Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе расчетов в режиме реального времени.
6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление
до сведения Министерства финансов Кыргызской Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Жеенбаеву Б.Ж.
И.о. Председателя			
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 8 декабря 2014 г. № 54/4
Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственного классификатора платежного оборота»
от 30 ноября 2007 г. № 51/4
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4, следующие изменения и
дополнения:
в Государственном классификаторе платежного оборота, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1. Группу 11500000 «Налоги на международную торговлю и операции» раздела 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» изложить в следующей редакции:
Код
платежа

Наименование назначения платежа

11500000

Налоги на международную торговлю и внешние операции

11510000

Таможенные платежи

11511000

Таможенные платежи с ввозимой продукции

11511100

Импортная таможенная пошлина

11511200

Импортная сезонная таможенная пошлина

11511300

Специальная пошлина

11511400

Антидемпинговая пошлина

11511500

Компенсационная пошлина

11511600

Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов

11511700

Совокупный таможенный платеж

11511800

Ввозные таможенные пошлины, обязанности по уплате которых возникли до присоединения Кыргызской Республики
к ЕЭС
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11512000

Таможенные платежи с вывозимой продукции

11512100

Экспортная таможенная пошлина

11512200

Экспортная сезонная таможенная пошлина

11513000

Таможенные сборы

11513100

Сборы с иностранных автоперевозчиков

11513200

Сборы за таможенное оформление

11514000

Другие таможенные сборы и платежи

11514100

Другие таможенные сборы и платежи

11515000

Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-участников в соответствии с Договором о присоединении к ЕЭС

11515100

Ввозные таможенные
Республики Казахстан

пошлины,

поступающие

от

11515200

Ввозные таможенные
Республики Беларусь

пошлины,

поступающие

от

11515300

Ввозные таможенные
Российской Федерации

пошлины,

поступающие

от

11515400

Ввозные таможенные
Республики Армения

пошлины,

поступающие

от

11516000

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств стран-участников по перечислению
сумм от распределения ввозных таможенных пошлин

11516100

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Республикой Казахстан по перечислению
сумм от распределения ввозных таможенных пошлин

11516200

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Республикой Беларусь по перечислению
сумм от распределения ввозных таможенных пошлин

11516300

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение
обязательств Российской Федерацией по перечислению
сумм от распределения ввозных таможенных пошлин

11516300

Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Армения по перечислению
сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
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11517000

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам, при перевозке товаров в
соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита по таможенной территории ЕЭС

11517100

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения
уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от
Республики Казахстан

11517200

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения
уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от
Республики Беларусь

11517300

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения
уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от
Российской Федерации

11517400

Денежные средства, взысканные за счет обеспечения
уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от
Республики Армения

11518000

Специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями
о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим
странам

11518100

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Казахстан

11518200

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Беларусь

11518300

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Российской Федерации

11518400

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Армения

11519000

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте
других государств-членов приостановлено

11519100

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики
Казахстан приостановлено

11519200

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики
Беларусь приостановлено
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11519300

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Российской
Федерации приостановлено

11519400

Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики
Армения приостановлено

2. Группу 11600000 «Прочие налоги и сборы» раздела 1 «Платежи по
доходам в государственный бюджет» изложить в следующей редакции:
Код
платежа

Наименование назначения платежа

11600000

Прочие налоги и сборы

11610000

Прочие налоги и сборы

11611000

Прочие налоги и сборы

11611100

Прочие налоги и сборы республиканского бюджета

11611200

Прочие налоги и сборы местного бюджета

3. Группу 14222000 «Государственные пошлины» раздела 1 «Платежи
по доходам в государственный бюджет» дополнить следующим элементом:
Код
платежа
14222500

Наименование назначения платежа
Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при декларировании

4. Группу 14220000 «Административные сборы и платежи» раздела
1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» дополнить подгруппой 14223000 «Единовременный декларационный платеж» в следующей
редакции:
Код
платежа

Наименование назначения платежа

14223000

Единовременный декларационный платеж

14223100

Единовременный декларационный платеж
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5. Раздел 2 «Платежи по расходам из государственного бюджета» изложить в следующей редакции:
Код
платежа

Наименование назначения платежа

20000000

ПЛАТЕЖИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

21000000

Оплата труда работников

21100000

Заработная плата

21110000

Заработная плата

21111000

Заработная плата постоянных работников

21111100

Основная заработная плата

21111200

Надбавки

21111300

Дополнительные выплаты и компенсации

21112000

Заработная плата временных работников

21112100

Работники, нанятые по контракту или на временной основе

21200000

Взносы/отчисления на социальные нужды

21210000

Взносы в Социальный фонд

21211000

Взносы в Социальный фонд

21211100

Взносы в Пенсионный фонд

21211200

Взносы в Фонд медицинского страхования

22000000

Приобретение и использование товаров и услуг

22100000

Использование товаров и услуг

22110000

Расходы на служебные поездки

22111000

Командировочные расходы внутри страны

22111100

Транспортные расходы

22111200

Гостиничные расходы

22111300

Суточные расходы

22112000

Командировочные расходы за границу

22112100

Транспортные расходы

22112200

Гостиничные расходы

22112300

Суточные расходы

22120000

Услуги связи

22122000

Услуги связи

22122100

Услуги телефонной и факсимильной связи
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22122200

Услуги сотовой связи

22122300

Услуги фельдъегерской связи

22122400

Услуги почтовой связи

22122500

Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм

22122900

Прочие услуги связи

22130000

Арендная плата

22131000

Арендная плата

22131100

Аренда зданий и помещений

22131200

Аренда оборудования и инвентаря

22131300

Аренда транспортных средств

22131900

Аренда прочего имущества

22140000

Транспортные услуги

22141000

Транспортные услуги

22141100

Бензин, дизель и прочее топливо

22141200

Приобретение запасных частей

22141300

Обслуживание транспортных средств

22141900

Прочие транспортные услуги

22150000

Приобретение прочих товаров и услуг

22151000

Приобретение прочих услуг

22151100

Приобретение юридических услуг

22151200

Приобретение услуг консультантов

22151400

Услуги в области информационных технологий

22152000

Приобретение услуг по содержанию состояния имущества

22152100

Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и
помещений

22152200

Приобретение услуг по реставрации памятников истории и
культуры

22152900

Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного имущества

22153000

Расходы на обучение государственных служащих и населения

22153100

Расходы на обучение государственных служащих
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22153200

Расходы на обучение и переобучение взрослого населения
в учебных заведениях профтехобразования на краткосрочной основе

22154000

Расходы, связанные с оплатой прочих услуг

22154100

Представительские расходы

22154200

Расходы за изготовление бланков, медалей, значков

22154300

Оплата за оказание информационно-коммуникационных
услуг

22154900

Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг

22160000

Расходы, представленные единой статьей в системе
здравоохранения

22161000

Расходы, представленные единой статьей в системе
здравоохранения

22161100

Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

22170000

Приобретение медикаментов и изделий медицинского
назначения

22171000

Приобретение медикаментов и изделий медицинского
назначения

22171100

Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения

22171200

Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов

22180000

Приобретение продуктов питания

22181000

Приобретение продуктов питания

22181100

Приобретение продуктов питания

22181200

Компенсационные выплаты на продукты питания

22200000

Приобретение товаров и услуг

22210000

Расходы на текущий ремонт имущества

22211000

Расходы на текущий ремонт имущества

22211100

Расходы на текущий ремонт зданий и помещений

22211200

Расходы на текущий ремонт сооружений

22211300

Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря

22220000

Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
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22221000

Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей

22221100

Приобретение оборудования и материалов

22221200

Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

22230000

Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого
имущества и другого форменного и специального обмундирования

22231000

Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого
имущества и другого форменного и специального обмундирования

22231100

Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования

22240000

Приобретение угля

22241000

Приобретение угля

22241100

Приобретение каменного угля

22241200

Приобретение других видов топлива

22250000

Приобретение услуг охраны

22251000

Приобретение услуг охраны

22251100

Приобретение услуг вневедомственной охраны

22251900

Приобретение прочих охранных услуг

22260000

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

22261000

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

22261100

Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению
государственных ценных бумаг

22261200

Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг

22261300

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

22261400

Услуги АКБ по обслуживанию системы казначейства

22300000

Коммунальные услуги
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22310000

Плата за воду

22311000

Плата за воду

22311100

Плата за воду

22320000

Плата за электроэнергию

22321000

Плата за электроэнергию

22321100

Плата за электроэнергию

22330000

Плата за теплоэнергию

22331000

Плата за теплоэнергию

22331100

Плата за теплоэнергию

22340000

Плата за газ

22341000

Плата за газ

22341100

Плата за газ

22350000

Плата за прочие коммунальные услуги

22351000

Плата за прочие коммунальные услуги

22351100

Плата за пользование лифтом

22351200

Плата за аренду автостоянок и гаражей

24000000

Проценты

24100000

Проценты нерезидентам

24110000

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

24111000

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

24111100

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

24200000

Проценты резидентам, кроме сектора госуправления

24210000

Выплата процентов по государственным ценным бумагам

24211000

Выплата процентов по государственным ценным бумагам

24211100

Выплата процентов по государственным краткосрочным
ценным бумагам

24211200

Выплата процентов по государственным долгосрочным
ценным бумагам
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24220000

Погашение задолженности населению по индексированным суммам

24221000

Погашение задолженности населению по индексированным суммам

24221100

Погашение задолженности населению по индексированным суммам

24300000

Проценты другим единицам сектора госуправления

24310000

Выплата процентов другим единицам сектора госуправления

24311000

Выплата процентов другим единицам сектора госуправления

24311100

Выплата процентов другим единицам сектора госуправления

25000000

Субсидии

25100000

Cубсидии государственным предприятиям

25110000

Субсидии нефинансовым государственным предприятиям

25111000

Субсидии нефинансовым государственным предприятиям

25111100

Субсидии нефинансовым государственным предприятиям

25120000

Субсидии финансовым государственным
предприятиям

25121000

Субсидии финансовым государственным
предприятиям

25121100

Субсидии финансовым государственным предприятиям

25200000

Субсидии частным предприятиям

25210000

Субсидии нефинансовым частным предприятиям и
предпринимателям

25211000

Субсидии нефинансовым частным предприятиям и
предпринимателям

25211100

Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям

25220000

Субсидии финансовым частным предприятиям

25221000

Субсидии финансовым частным предприятиям

25221100

Субсидии финансовым частным предприятиям

26000000

Гранты
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26100000

Гранты правительствам иностранных государств

26110000

Текущие гранты правительствам иностранных государств

26111000

Текущие гранты правительствам иностранных государств

26111100

Текущие гранты правительствам иностранных государств

26120000

Капитальные гранты правительствам иностранных государств

26121000

Капитальные гранты правительствам иностранных государств

26121100

Капитальные гранты правительствам иностранных государств

26200000

Гранты международным организациям

26210000

Текущие гранты международным организациям

26211000

Взносы в международные организации и объединения
в рамках СНГ

26211100

Взносы в международные организации

26211200

Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ

26211900

Прочие безвоздмездные перечисления

26220000

Капитальные гранты международным организациям

26221000

Капитальные гранты международным организациям

26221100

Капитальные гранты международным организациям

26300000

Гранты другим единицам сектора государственного
управления

26310000

Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления

26311000

Гранты местным бюджетам

26311100

Категориальные гранты

26311200

Выравнивающие гранты

26311300

Стимулирующие гранты

26312000

Средства, передаваемые по взаимным расчетам

26312100

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского в местный бюджет

26312200

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного в республиканский бюджет
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26312400

Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов

26313000

Субвенции

26313100

Субвенции Социальному Фонду

26320000

Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления

26321000

Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления

26321100

Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления

27000000

Социальные пособия и выплаты

27100000

Пособия по социальному обеспечению

27110000

Пособия по социальному обеспечению

27111000

Пособия по социальному обеспечению

27111100

Базовая часть пенсии по социальному страхованию населения

27111200

Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья

27111300

Пенсии военнослужащим

27111400

Пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства

27111500

Пенсии отдельным категориям населения

27111600

Льготные пенсии за работу в отдаленных и трудно доступных районах

27112000

Государственное обязательное страхование военнослужащих

27112100

Государственное обязательное личное страхование военнослужащих на случай их гибели, получения инвалидности

27113000

Выплаты по социальному страхованию населения

27113100

Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию

27113200

Компенсационные выплаты за трудовые увечья

27113300

Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

27114000

Надбавки по социальному страхованию населения

27114100

Надбавки к пенсиям инвалидов

27114200

Надбавки к пенсиям за особые заслуги
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27115000

Медицинское страхование населения

27115100

Медицинское страхование детей до 16 лет

27115200

Медицинское страхование пенсионеров

27115300

Медицинское страхование лиц, получающих социальные
пособия

27200000

Пособия по социальной помощи населению

27210000

Пособия по социальной помощи населению

27211000

Пособия по социальной помощи населению

27211100

Пособия малообеспеченным семьям

27211200

Единовременное пособие при рождении ребенка

27211300

Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет

27211400

Пособия по безработице

27211500

Социальные выплаты населению

27211600

Компенсационные выплаты, в связи с потерей кормильца

27212000

Прочие социальные пособия и выплаты

27212100

Пособия по временной нетрудоспособности

27212200

Пособия по беременности и родам

27212300

Выплата ритуальных пособий (на погребение)

27213000

Компенсации взамен льгот и льготы населению

27213100

Компенсации взамен льгот и льготы населению

27214000

Прочие расходы по содействию занятости населения

27214100

Расходы на профессиональное обучение

27214200

Расходы на организацию общественных работ

27214300

Расходы на микрокредитование

27214400

Чек на рабочее место

27215000

Расходы на оздоровительные мероприятия

27215100

Расходы на оздоровительные мероприятия работников и
членов их семей

27216000

Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от
стихийных бедствий

27216100

Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий

28000000

Другие расходы

28200000

Различные прочие расходы
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28210000

Стипендии

28211000

Стипендии

28211100

Стипендии

28220000

Капитальные различные прочие расходы

28221000

Капитальные различные прочие расходы

28221100

Капитальные различные прочие расходы

28230000

Исполнение решений суда

28231000

Исполнение решений суда

28231100

Исполнение решений суда

28240000

Резервные фонды

28241000

Резервные фонды

28241100

Резервные фонды

6. Подгруппу 42122000 «Услуги связи» группы 4212000 «Коммунальные
услуги и услуги связи» раздела 4 «Платежи за товары и услуги, активы и
обязательства небюджетных учреждений и физических лиц» изложить в
следующей редакции:
Код
платежа

Наименование назначения платежа

42122000

Услуги связи

42122100

Услуги сети Интернет

42122300

Услуги телеграфные

42122400

Услуги радио- и телевизионной кабельной связи

42122500

Услуги по трансляции программ - телевизионных передач,
радиопередач

42122600

Услуги телефонной и факсимильной связи

42122700

Услуги мобильной связи

42122800

Почтовые услуги и услуги курьерской связи

42122900

Прочие телекоммуникационные услуги

7. Подгруппу 42131000 «Арендная плата» группы 4213000 «Арендная
плата» раздела 4 «Платежи за товары и услуги, активы и обязательства
небюджетных учреждений и физических лиц» изложить в следующей редакции:
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Код
платежа

Наименование назначения платежа

42131000 Арендная плата
42131100

Аренда зданий и помещений

42131200 Аренда оборудования и инвентаря
42131300 Аренда транспортных средств
42131900 Аренда прочего имущества
8. Подгруппу 42141000 «Транспортные услуги» группы 4214000
«Транспортные услуги» раздела 4 «Платежи за товары и услуги, активы
и обязательства небюджетных учреждений и физических лиц» изложить
в следующей редакции:
Код
платежа

Наименование назначения платежа

42141000

Транспортные услуги

42141110

Автомобильные грузовые перевозки

42141120

Автомобильные пассажирские перевозки

42141190

Прочие автомобильные услуги

42141210

Железнодорожные грузовые перевозки

42141220

Железнодорожные пассажирские перевозки

42141290

Прочие железнодорожные услуги

42141310

Воздушные грузовые перевозки

42141320

Воздушные пассажирские перевозки

42141390

Прочие воздушные услуги

42141410

Трубопроводный транспорт

42141900

Услуги по перевозке прочими видами транспорта

9. Группу 42151000 «Прочие услуги» раздела 4 «Платежи за товары и
услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений и физических
лиц» изложить в следующей редакции:
Код
платежа

Наименование назначения платежа

42151000 Прочие услуги
42151100

Юридические услуги
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42151200 Прочие консультационные услуги
42151300 Услуги охраны
42151400 Услуги в области информационных технологий
42151500 Банковские услуги
42151600 Аудиторские услуги
42151700 Бухгалтерские услуги
42151800 Услуги в области страхования и пенсий
42151810 Страховые возмещения, кроме страхования жизни
10. Подгруппу 43500000 «Платежи по приобретению нематериальных
активов» группы 43000000 «Платежи за активы» раздела 4 «Платежи за
товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений и
физических лиц» дополнить следующим элементом:
Код
платежа
43540000

Наименование назначения платежа
Плата за пользование интеллектуальной собственности

11. В разделе 5 «Банковские операции» по всему тексту термины
«Торгово-информационная электронная система НБКР» и «Электронная
торговая система НБКР» заменить термином «Автоматизированная торговая система Национального банка Кыргызской Республики».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№55/6 от 17 декабря 2014 г.

О внесении изменений в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных
правовых актах Национального банка Кыргызской Республики»
от 25 августа 2005 года №26/5
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005
года №26/5 (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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Т.Джусупова.

Председатель 			

Т.Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 17 декабря 2014 г. № 55\6

Изменения в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых
актах Национального банка Кыргызской Республики»
от 25 августа 2005 года №26/5
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального
банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года №26/5» следующие изменения:
в Положении «О Периодическом регулятивном банковском отчете»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
1. В пункте 4.3 цифры «22-25» заменить на цифры «23, 25».
2. В Приложении 1 пункты 26 и 28 признать утратившими силу.
3. В Приложении 2 разделы 22 и 24 признать утратившими силу.

86

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №1, 2015
КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№58/9 от 24 декабря 2014 г.

Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности
операторов платежных систем и платежных организаций”
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики», Законом “О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республики”, Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении тридцати
дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики.
–– после официального опубликования направить настоящее постановление Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
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. Юридическим лицам, попадающие под определение «Оператор
платежной системы» и «Платежная организация», осуществляющим
свою деятельность на момент вступления в силу настоящего постановления, обязаны представить документы на получение лицензии на
осуществление деятельности оператора платежных систем и платежной
организаций в течении двух месяцев с момента вступления настоящего
постановления в силу.
6. Лицензирование деятельности операторов платежных систем и
платежных организаций на территории Кыргызской Республики возложить на Управление платежных систем.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Жеенбаеву Б.Ж.
Председатель			

Т. Абдыгулов
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Утверждено
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 24 декабря 2014 года N 58/9
Положение
«О лицензировании деятельности операторов платежных систем и
платежных организаций»
Глава 1.Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
“О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике”,
Законом «О Национальном банке Кыргызской Республики» и устанавливает порядок лицензирования Национальным банком Кыргызской
Республики (далее - Национальный банк) деятельности по:
1) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за
товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в
пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей;
2) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц
участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового
центра.
2. Настоящее Положение также устанавливает порядок согласования
учредительных документов и реорганизации, требования к должностным
лицам операторов платежной системы и платежных организаций, взаимоотношения между участниками платежной системы.
3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) агент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключивший с оператором платежных систем и/или с платежной организацией (лицензиатом) агентский договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических и юридических лиц от имени поставщика услуг;
2) лицензиат - оператор платежных систем и/или платежная организация, получившие лицензию Национального банка на право осуществления деятельности;
3) агентский договор – договор между лицензиатом и агентом о предоставлении агентом от имени лицензиата услуг, указанных в настоящем
Положении. При этом ответственность за исполнение обязательств агентами перед поставщиками услуг (третьей стороной) несет лицензиат;
4) должностные лица – председатель и иные члены Совета директо88
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ров, генеральный директор, председатель Правления, члены Правления,
главные сотрудники по финансам и другие лица, которые определяют
политику лицензиата независимо от того, работают ли эти лица на безвозмездной основе или получают вознаграждение;
5) заявитель – юридическое лицо, обратившееся в Национальный
банк для получения лицензии для осуществления деятельности оператора платежной системы и/или платежной организации;
6) клиринг - деятельность по проведению зачета однородных требований между двумя и более сторонами и определению в результате зачета окончательных обязательств между этим сторонами;
7) клиринговый центр - аппаратно-программный комплекс, состоящий из компьютеризированного оборудования и специализированного
программного обеспечения, предназначенные для проведения клиринга;
8) оператор платежной системы - юридическое лицо, резидент или
нерезидент Кыргызской Республики, обеспечивающее функционирование платежной системы и заключившее с участниками договор об участии в платежной системе, согласно которому оператор и участники обязуются осуществлять свою деятельность в рамках платежной системы и
в соответствии с правилами системы, утверждаемыми уполномоченным
органом оператора платежной системы. Текущее управление деятельностью оператора платежной системы должно осуществлять коллегиальным исполнительным органом, подотчётным общему собранию его
участников или совету директоров, в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики;
9) платежная организация – коммерческая организация, осуществляющая деятельность по оказанию услуг по приему платежей от физических и юридических лиц в пользу третьих лиц - поставщиков услуг, в
соответствии с договором между платежной организацией и поставщиками услуг и договором между платежной организацией и банком, заключенными в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики и настоящим Положением;
10) платежная система – взаимосвязанная система технологий, процедур, правил, платежных инструментов и систем перевода денежных
средств, обеспечивающая денежное обращение;
11) платеж - исполнение денежного обязательства с использованием
наличных или безналичных денежных средств;
12) плательщик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее внесение денежных средств платежной организации в целях исполнения денежных обязательств физического и/или юридического лица
перед поставщиком;
13) поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающее денежные средства плательщика за реализуемые
товары (выполняемые работы, услуги);
14) субагент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с агентом субагентский договор;
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15) субагентсткий договор – договор между агентом лицензиата и другим лицом (субагентом) о предоставлении от имени лицензиата услуг,
указанных в настоящем Положении. При этом ответственность за исполнение обязательств субагентами перед поставщиком услуг (третьей стороной) несет лицензиат;
16) обработка платежа – последовательность действий по получению, сбору, сверке, корректировке и пересылке информации о платеже,
в целях проведения и завершения расчета;
17) процессинг – деятельность, включающая в себя сбор, обработку
и рассылку участникам расчетов информации по транзакциям, а также
выполнение иных функций, предусмотренных соответствующими договорами между участниками системы;
18) процессинговый центр (или центр обработки платежей) - аппаратно-программный комплекс, состоящий из компьютеризированного оборудования и специализированного программного обеспечения, предназначенный для проведения процессинга или обработки платежей;
19) участники платежной системы – юридические лица, присоединившиеся к правилам платежной системы в целях предоставления платёжных услуг населению на территории Кыргызской Республики на основании договора, заключенного с оператором платежной системы. Участник
платежной системы может являться и оператором платежной системы
в случае, если функционирование платежной системы обеспечивается
этим участником;
20) электронные деньги – денежная стоимость, которая хранится в
электронном виде на программно-техническом устройстве (предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные карты и электронный кошелек являются инструментами (носителями) электронных денег) и
принимаются в качестве средства платежа за товары/услуги организации-эмитента электронных денег и организаций акцептантов;
21) электронный кошелек – инструмент (носитель) электронных денег.
4. Оператор платежной системы и платежная организация осуществляют свою деятельность, в том числе и операции, указанные в выданной Национальным банком лицензии, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
5. Настоящее Положение не распространяется на отношения по
предоставлению агентами розничных банковских услуг населению на
основании агентского договора с коммерческим банком, а также на деятельность банков и финансово-кредитных учреждений на основании
банковской или иной лицензии Национального банка, а также агентов и
субагентов лицензиатов.
6. Национальный банк вправе запрашивать от лицензиатов информацию, касающуюся их деятельности, а также информацию об их должностных лицах, агентах и субагентах. Лицензиаты обязаны предоставлять запрашиваемую информацию в установленные сроки.
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7. Лицензиаты вправе создавать на территории Кыргызской
Республики и за ее пределами обособленные подразделения и дочерние
юридические лица.
8. Лицензиаты обязаны в установленном настоящим Положением порядке направлять в Национальный банк сведения о количестве обособленных подразделений и дочерних юридических лицах.
9. Лицензиаты вправе на территории Кыргызской Республики заключать договора с агентами для совершения от их имени действий по предоставлению услуг, указанных в настоящем Положении, с возможностью
заключения агентами субагентских договоров. Заключение операторами
платежной системы и платежными организациями договоров с агентами
и субагентами без наличия лицензии запрещается.
10. Агент и/или субагент, заключивший договор с платежной организацией не несет ответственности в случае осуществления оператором или платежной организацией своей деятельности без лицензии.
Ответственность за безлицензионную деятельность несут операторы и/
или платежные организации.
11. Лицензиаты обязаны иметь следующие актуальные сведения о
своих агентах и их субагентах:
1) в случаях, если агент или субагент является юридическим лицом наименование, юридический адрес (место нахождения), контактные данные (телефон, факс, электронная почта);
2) в случаях, если агент или субагент является индивидуальным
предпринимателем - сведения согласно свидетельству о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или патенту, выданным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Глава 2. Требования к должностным лицам лицензиатов
12. В целях организации надлежащего функционирования деятельности лицензиата в его штате должны быть должности председателя (руководителя), технического директора, главного бухгалтера. По необходимости должность председателя и технического директора может быть
совмещена.
13. Председатель коллегиального органа оператора платежной системы или руководителя платежной организации должен соответствовать следующим требованиям:
–– наличие высшего образования;
–– опыт работы на позиции руководителя не менее 3 лет;
–– отсутствие судимости;
Технический директор должен соответствовать следующим требованиям:
–– иметь высшее техническое образование ;
–– обладать знаниями в области IT – технологий, с приложением копии сертификатов;
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14. Главный бухгалтер (бухгалтер - при отсутствии в штате должности
главного бухгалтера), должен соответствовать следующим требованиям:
–– иметь высшее или средне-профессиональное образование;
–– обладать знаниями в области бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности, с приложением копии сертификатов об
успешной сдаче экзамена;
–– отсутствие решения суда, запрещающего занятие данным видом
деятельности;
–– отсутствие судимости.
15. Лицензиаты обязаны в течение 5 рабочих дней уведомлять (с
приложением копий подтверждающих документов) Национальный банк
обо всех изменениях, включая изменение размера уставного капитала,
состава коллегиального органа, учредителей и участников лицензиата, а
также изменениях, связанных с реорганизацией, изменением местонахождения, регистрацией/перерегистрацией обособленных подразделений и агентов лицензиата.
Глава 3. Порядок лицензирования
§1. Документы, необходимые для получения лицензии
16. Для получения лицензии на осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Положения, заявитель предоставляет в
Национальный банк следующие документы в одном экземпляре на государственном или официальном языках:
1) заявление о выдаче лицензии, составленное по форме, установленной в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению за
подписью руководителя заявителя;
2) заверенную подписью руководителя и печатью заявителя копию
устава, утвержденного соответствующим органом управления заявителя;
3) нотариально заверенные копии документов учредителей - юридических лиц: учредительные документы, заверенные печатью этого
юридического лица, нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации, заверенная печатью этого юридического
лица финансовая отчетность на последнюю отчетную дату, переданная
в налоговые органы;
4) справка от налоговых органов об отсутствии налоговой задолженности на момент подачи документов;
5) для вновь создаваемых организаций, бизнес-план, содержащий,
как минимум:
–– определение целей, преследуемых при проведении операций;
–– прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от
проведения данных операций;
6) копия договоров на открытие расчетного счета в коммерческом
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банке для хранения и использования средств хозяйственной деятельности;
7) копия договоров на открытие расчетного счета в коммерческом
банке для хранения и использования денежных средств от населения и
от своих агентов за оказание услуги поставщиков услуг;
8) копии одного из договоров, обеспечивающих гарантию передачи
денежных средств поставщику или их возврат покупателю:
–– договора о банковском вкладе по хранению резерва под возможные риски и потери
–– договора, предусматривающего обслуживание поставщика в форме предоплаты;
–– банковская гарантия или иные договора, обеспечивающие покрытие возможных рисков и потерь в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
9) документ, подтверждающий внесение средств в качестве 100%
уставного капитала (не менее 1 000 000 сомов) на счет в коммерческом
банке;
10) сведения, позволяющие определить источники происхождения
денежных средств учредителей, направленных на формирование уставного капитала;
11) документ, подтверждающий технические возможности обеспечить наличие в системе механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей, проверку клиентов по спискам террористов,
выпускаемым международными организациями, национальным списком
террористов, национальным списком подозреваемых в причастности к
терроризму;
12) список лиц, входящих в коллегиальный орган управления;
13) копии внутренних документов, регламентирующих порядок осуществления финансового мониторинга операций, осуществляемых в
платежной системе;
14) копии внутренних документов, регламентирующих порядок осуществления инкассирования и хранения денежных средств;
15) подписанные руководителем и заверенные печатью правила
функционирования платежной системы;
16) документ, подтверждающий уплату за выдачу лицензии;
17) анкета согласно Приложению 2 к настоящему Положению, собственноручно заполненная и подписанная членами коллегиального органа управления;
18) копия договора с коммерческим банком об открытии расчетного
счета по хранению, использованию и учету операций с электронными
деньгами;
19) копия договора с эмитентом электронных денег об их изготовлении;
20) доверенность, выданная представителю на получение лицензии,
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в случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности.
17. Все документы, представляемые в Национальный банк в соответствии с настоящим Положением и содержащие более одного листа,
должны быть описаны полистно и заверены подписью руководителя и
печатью заявителя. По запросу Национального банка отдельные документы могут представляться в электронной форме.
18. Срок рассмотрения документов Национальным банком составляет тридцать календарных дней.
19. В случае если документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением, или если в период рассмотрения заявления и документов будут представлены дополнительные документы, то
отсчет срока рассмотрения заявления и документов начинается вновь со
дня получения дополнительных документов, удовлетворяющих требованиям настоящего положения.
20. В случае отзыва заявления и документов на получение лицензии, либо при отказе в лицензировании или отзыве ранее полученной
лицензии в рамках настоящего Положения, документы, представленные
в Национальный банк, не возвращаются.
§2. Выдача лицензии
21. Лицензия выдается отдельно на каждый из видов деятельности,
указанных в пункте 1 настоящего Положения (формы лицензии приведены в Приложениях 3 и 4 к настоящему Положению).
22. Лицензия оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр
выдается заявителю, второй остается на хранении в Национальном банке. При выдаче лицензии доверенное на получение лицензии лицо расписывается о получении в журнале выдачи лицензий.
23. Выдача лицензии осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность уполномоченного лица лицензируемой организации.
24. Сведения о выдаче лицензии заносятся в реестр, который ведется в уполномоченном подразделении Национального банка.
25. Областные управления Национального банка после проверки документов, представленных на получение лицензии, обращаются в уполномоченное подразделение Национального банка для присвоения номера и занесения данных в реестр.
26. В случае утери или порчи оригинала лицензии, лицензиат подает
заявление о выдаче дубликата с приложением документов (объявление
в средствах массовой информации, справка со “стола находок”), подтверждающих утерю (порчу) документа в Национальный банк. Выдача
дубликата производится в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.
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§3. Отказ в выдаче лицензии
27. Основанием отказа в выдаче лицензии являются:
1) несоответствие документов, поданных для получения лицензии,
требованиям настоящего Положения или иных нормативных правовых
актов Кыргызской Республики;
2) предоставление в Национальный банк для получения лицензии недостоверной или неполной информации;
3) наличие решения суда, запрещающего заявителю заниматься данным видом деятельности.
28. При отказе в выдаче лицензии Национальный банк предоставляет ответ в письменном виде от имени Заместителя Председателя
Национального банка с указанием причины отказа.
Заявитель имеет право направить жалобу на имя Председателя
Национального банка, с обоснованием о своем несогласии с решением и просьбой о пересмотре решения. Жалоба подается в течение десяти рабочих дней со дня получения официального ответа о
принятом решении. По итогам рассмотрения заявления о несогласии
с решением, Национальный банк в течение двадцати рабочих дней
дает письменный ответ об удовлетворении жалобы с приложением
решения о выдаче лицензии либо ответ об отказе в удовлетворении
жалобы.
Глава 4. Отзыв лицензии
29. Основаниями отзыва лицензии являются следующие нарушения
со стороны лицензиата:
1) систематическое (два и более раза) неустранение нарушений по
предписаниям Национального банка;
2) если систематически (более двух раз в течение 12 месяцев) необоснованно нарушаются сроки, установленные Национальным банком для
представления запрашиваемой информации;
3) если в Национальный банк была представлена недостоверная, неполная информация;
4) воспрепятствование со стороны лицензиата проведению проверки
Национальным банком;
5) обнаружение недостоверных сведений, на основании которых выдана лицензия;
6) задержка начала деятельности более чем на один год с момента
выдачи лицензии;
7) осуществление деятельности, запрещенной законодательством
Кыргызской Республики;
8) признание лицензиата банкротом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
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9) нарушение требований антимонопольного законодательства;
10) нарушение требований законодательства по противодействию
финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
11) непредоставление или предоставление недостоверной отчетности и информации;
12) в отношении председателя (руководителя) или технического директора или главного бухгалтера вынесен обвинительный приговор за
совершение преступлений в сфере экономики, финансов и банковской
деятельности, а также за должностные преступления.
13) в других случаях, установленных настоящим Положении и законодательством Кыргызской Республики.
30. При принятии решения об отзыве лицензии, Национальный банк
передает в течение пяти рабочих дней уведомление о принятом решении в письменном виде с указанием причины отзыва и инициирует проведение мероприятий по отзыву лицензии.
31. В случае /отзыва лицензии, лицензиат имеет право обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики. Срок рассмотрения жалобы 30 дней с даты ее
поступления в НБКР.
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Приложение 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Управление платежных систем
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать (_____________________________________________
________________________________________________________)
(полное название и юридический адрес)

лицензию для осуществления деятельности по:
1) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за
товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности,
в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных
на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей;
(перечислить перечень услуг)
2) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих
лиц участникам платежной системы, данного процессингового,
клирингового центра
(перечислить перечень услуг)
Заполняя настоящее заявление, я, являясь руководителем Заявителя,
подтверждаю, что с нормативными правовыми актами Национального
банка Кыргызской Республики по платежным системам ознакомлен и
прилагаю все сведения и документы, требуемые для вышеотмеченных
видов деятельности, а именно
1. Сведения об учредителях:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Состав коллегиального органа управления (Ф.И.О Председателя, технического директора, главного бухгалтера):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Документы:
2.1. Анкета Председателя коллегиального органа 2.2. Анкета технического директора
2.3. Анкета главного бухгалтера
Подпись Председателя и печать организации
«____» _____________ 20__ г.
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Приложение 2
АНКЕТА
(для фото)
(Должность)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование оператора платежной системы или платежной организации)

Ф.И.О. _______________________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________
_____________________________________________________________
Паспорт серия __________ N ________ кем выдан _____________________
Дата выдачи __________________________________________________
Гражданство _________________________________________________
Домашний адрес, N телефона по документам ________________________
_____________________________________________________________
Домашний адрес, N телефона реального места проживания в момент
заполнения анкеты ____________________________________________
_____________________________________________________________
Семейное положение __________________________________________
Образование _________________________________________________
(высшее)

диплом N _________________ дата выдачи _________________________
кем выдан ____________________________________________________
Название
учебного
заведения
и его местонахождение

Факультет
или отделение

Год
поступления

Год окончания

Обучение на курсах
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Тема семинара или курсов

Организатор
семинара

Место прохождения

Дата прохождения

Наличие сертификата

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:
Общий трудовой стаж работы:
Дата поступления на
работу

Дата ухода

Занимаемая
должность

Название
учреждения,
местонахождение

Причина
ухода

Укажите все другие организации, ассоциации, учреждения юридических лиц, сотрудником или членом которых Вы являетесь.
Название организации

Местонахождение организации

Занимаемая должность

Укажите имеющиеся родственные связи с сотрудниками оператора
платежной системы или платежной организации, связь с лицами или
компаниями, контролирующими оператора платежной системы или платежную организацию, все взаимные обязательства и договора и т.п.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Имеется ли непогашенная судимость или решение суда, запрещающее Вам занятие каким-либо видом деятельности
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Применялись ли к Вам предупредительные меры и санкции со стороны Национального банка _______________________________________
_____________________________________________________________
Я, ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что вышепредставленная информация является достоверной и полной и обязуюсь в дальнейшем представлять в Национальный
банк сведения обо всех изменениях, произошедших в ней. Признаю, что
в случае допущения с моей стороны искажений и упущений, это может
повлечь за собой дальнейшее применение санкций в отношении меня и
оператора платежных систем и платежных организаций в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
_________________ «____» ___________ 20__ г.
(подпись)
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Приложение 3
Лицензия
Настоящая лицензия выдана _________________________________
____________________________________________________________,
(полное наименование платежной организации)

зарегистрированное по юридическому адресу _____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование города, района, населенный пункт, улица, дом, телефон)

_____________________________________________________________
(номер свидетельства о государственной регистрации юр.лица/филиала/представительства и ИНН)

и дает право осуществлять деятельность в качестве платежной организации и проводить следующие виды операций (перечислить):

Дата выдачи лицензии: «____» ___________ 20__ года.

Заместитель Председателя
(Начальник областного управления
Национального банка Кыргызской Республики)
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Приложение 4
Лицензия
Настоящая лицензия выдана ________________________________
____________________________________________________________
(полное наименование оператора платежной системы)

зарегистрированное по юридическому адресу _____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование города, района, населенный пункт, улица, дом, телефон)

_____________________________________________________________
(номер свидетельства о государственной регистрации юр.лица/филиала/представительства и ИНН)

и дает право осуществлять деятельность в качестве оператора платежной системы и проводить следующие виды операции (перечислить):
1.
2.
3.
4.
Дата выдачи лицензии: «____» ___________ 20__ года.

Заместитель Председателя
(Начальник областного управления Национального банка)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№58/14 от 24 декабря 2014 г.

О внесении 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 прилагаемые дополнения в следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики:
–– «Об утверждении Положения об экономических нормативах и
требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми
Национальным банком Кыргызской Республики» от 21 июля 2004
года N18/1;
–– «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов
открытой валютной позиции коммерческими банками на территории Кыргызской Республики» от 29 декабря 2004 года N36/13.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 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,
Государственного банка развития Кыргызской Республики, областных
Управлений и представительства Национального банка Кыргызской
Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Д.
Председатель 			
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Приложение к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 24 декабря 2014 года № 58/14
Дополнения в некоторые постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об экономических
нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми
Национальным банком Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года
№18/1 следующее дополнение:
в Положении об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками и финансово-кредитными
учреждениями, лицензируемыми Национальным банком Кыргызской
Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
–– дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Для достижения цели и выполнения задач Национального банка, Правление Национального банка отдельным постановлением может
изменять значения установленных в настоящем Положении экономических нормативов и требований на ограниченный срок.».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции коммерческими банками
на территории Кыргызской Республики» от 29 декабря 2004 г. №36/13
следующее дополнение:
в Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции коммерческими банками на территории Кыргызской Республики»,
утвержденной вышеуказанным постановлением:
–– абзац первый преамбулы дополнить предложением следующего
содержания:
«Для достижения цели и выполнения задач Национального банка,
Правление Национального банка отдельным постановлением может изменять значения установленных в настоящей Инструкции лимитов валютной позиции на ограниченный срок.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№58/16 от 24 декабря 2014 г.

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 прилагаемые изменения и дополнения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики:
–– «О Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации
специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов» от 25 июля 2012 года
N 30/14;
–– «О новой редакции Положения «О лицензировании кредитных союзов», утвержденное постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики от 04 мая 2005 года N 14/3;
–– «О Положении «О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств в Кыргызской Республике» от 11
сентября 2002 года N 37/2;
–– «О Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской
Республики» от 31 января 2007 года N 5/1;
–– «О минимальных квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам специализированного финансово-кредитного учреждения - правопреемника ОсОО «ФКРПКС»
и процедуре их согласования Национальным банком Кыргызской
Республики» от 17 апреля 2012 года № 17/1.
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
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», микрофинансовых организаций, кредитных союзов.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Орозбаеву Л.Дж.
Председатель 			

Т. Абдыгулов
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Приложение 1 к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
№ ___ от « ___ » ______________ 2014 г.

1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Положении «О создании и деятельности
микрокредитных компаний и микрокредитных агентств в Кыргызской
Республике» от 11 сентября 2002 года N 37/2, следующие изменения и
дополнения:
в Положение «О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств», утвержденное вышеуказанным постановлением:
1) Абзац 1пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Для получения согласия для регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (далее по тексту МЮКР), МКК/МКА по месту
его расположения подает следующие документы в двух экземплярах в
Национальный банк, его областные управления и Представительство
Национального банка в Баткенской области на государственном или
официальном языке:»;
2) подпункт 7 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«7) сведения, позволяющие определить источники происхождения
денежных средств, внесенные учредителями/участниками (акционерами) в уставный капитал МКК/МКА в сумме более 5% от минимального
размера уставного капитала, установленного Национальным банком для
вновь создаваемых МКК/МКА:
а) юридическими лицами представляются:
–– копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за
последний финансовый год, подтвержденные уполномоченными
органами Кыргызской Республики или;
–– копии финансовой отчетности за последний финансовый год, декларации или иные документы о финансовом состоянии;
–– копию аудиторского заключения (в случае если данное требование установлено законодательством);
–– иные документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, внесенные в уставный капитал, не запрещенные
законодательными актами Кыргызской Республики.
б) физическими лицами представляются:
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–– справки, декларации о доходах, договора купли-продажи/дарения, право на наследование суммы, имущества и др.
–– иные документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, внесенные в уставный капитал, не запрещенные
законодательными актами Кыргызской Республики.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально.
По запросу Национального банка МКК/МКА должны представить сведения (документы), подтверждающие источники происхождения денежных средств внесенные в уставный капитал независимо от условий установленных в абзаце 1 данного подпункта»;
2) пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
«2.16. В случае необходимости внесения изменений (наименования,
адреса, учредителей/участников (акционеров) и т.д.) в предоставленные документы для получения согласия Национального банка, заявитель должен немедленно сообщить об этом в Управление методологии
надзора и лицензирования (далее - УМНЛ), а в областях – в областные/
региональные управления Национального банка в течении 3 рабочих
дней и представить документы с внесенными изменениями, при этом.
Национальный банк может продлить период рассмотрения заявления и
всех требуемых документов на десять рабочих дней.»;
3) в пункте 3.1:
–– подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление (Приложение 1);»;
–– подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) нотариально удостоверенную копию устава МКК или МКА, зарегистрированную в уполномоченном государственном органе;»;
–– подпункт 6 признать утратившим силу;
4) пункт 3.10. изложить в следующей редакции:
«3.10. Сведения о выдаче свидетельств заносятся в реестр МКК и
МКА, который ведется уполномоченным структурным подразделением
Национального банка.»;
5) в пункте 4.3:
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–– подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление (Приложение 4);»;
–– подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) новая редакция Устава, содержащая информацию об открываемых филиалах;»;
–– подпункт 5 признать утратившим силу;
6) в пункте 4-1.2:
–– подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) новая редакция Устава;
4) документ, подтверждающий на день подачи заявления внесение
денежных средств в полном размере в счет увеличения уставного капитала на счет в коммерческом банке (выписки с расчетного счета в банке);
Если увеличение капитала производится:
–– за счет дополнительного капитала, внесённого учредителями/
участниками (акционерами) - представляются договор/соглашение о внесении денежных средств в качестве дополнительного
капитала и выписки с расчетного счета в банке о внесении указанных денежных средств;
–– за счет нераспределенной прибыли - представляется решение
общего собрания учредителей/участников (акционеров) о распределении прибыли;
–– пункт дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) сведения, позволяющие определить источники происхождения
денежных средств, согласно перечню документов, установленному в
подпункте 7 пункта 2.10 настоящего Положения.»;
7) пункт 4-1.11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решение о назначении должностных лиц в МКК с организационно-правовой формой акционерное общество в котором действует Совет
директоров, то решение о назначении Председателя и членов Правления
принимаются Советом директоров, в случае отсутствия Совета директоров, Правление назначается/избирается учредителем(ми)/акционером(ми).»;
8) пункт 5.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) непредставление информации об источниках происхождении денежных средств.»;
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9) в названии раздела 7 исключить словосочетание «и микрокредитных агентств»:
10) по всему тексту пункта 7.2 исключить аббревиатуру «МКА»;
11) пункт 8.2.изложить в следующей редакции:
«8.2. МКК и МКА могут быть ликвидированы по решению ее участников (акционеров) и в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики, при этом МКК/МКА должны прекратить осуществление операций, предусмотренных лицензией и/или свидетельством, с момента
принятия решения о ликвидации и сдать оригинал лицензии и/или свидетельства в Национальный банк в течение 10 календарных дней после
принятия решения».
12) Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к положению о создании
и деятельности микрокредитных компаний и
микрокредитных агентств в КР
АНКЕТА
1

Наименование микрокредитной компании
или микрокредитного агентства

2

Должность

3

Ф.И.О.

4

Дата и место рождения

5

Паспорт: серия, N, кем выдан, дата выдачи

6

Гражданство

7

Домашний адрес, N телефона по документам

8

Домашний адрес, N телефона реального
места проживания в данный момент

9

Электронный адрес

10 Семейное положение
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11 Сведения о наличии знаний в области:
–– законодательства,
регулирующего
деятельность микрофинансовых организаций:
–– бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности:

Имеется ____
Не имеется ____
Есть___
Нет___

12. Образование (высшее, неоконченное высшее, средне-специальное, среднее) (нужное подчеркнуть)
Название учебного заведения
(город,страна)

Факультет
или отделение

Год поступления /окончания

Специальность
согласно полученному диплому

13. Обучение на курсах
Тема семи- Организатор
нара или
семинара
курсов

Место
прохождения (город,
страна)

Дата прохождения
(год)

Наличие сертификата (курсы
по МСФО и
аудиту)
(есть, нет)

Дата поступления на
работу (год,
месяц)

Дата ухода
(год, месяц)

Занимаемая
должность

Название
организации,
местонахождение (город,
страна)

Причина
ухода

Дополнительная информация
Имеется ли решение суда, запрещающее Вам занятие дан- Да ___
ным видом деятельности
Нет___
Имеете ли Вы отношение к банку или иному финансо- Да ___
во-кредитному учреждению, находящемуся в процессе Нет___
банкротства или прекратившим свою деятельность в связи
с банкротством
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Если да, то укажите наименование банка или финансово-кредитного
учреждения, должность которую вы занимали, дайте подробное разъяснение Вашей ответственности _______________________________
___________________________________________________________
Применялись ли к Вам предупредительные меры и санк- Да____
ции со стороны Национального банка.
Нет____
Если «Да», укажите когда и за какое нарушение _________________
___________________________________________________________
Я, ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что вышепредставленная информация является достоверной и полной и обязуюсь в дальнейшем представлять в Национальный
банк сведения обо всех изменениях, произошедших в ней. Признаю, что
в случае допущения с моей стороны искажений и упущений, это может
повлечь за собой дальнейшее применение санкций в отношении меня
и микрокредитной компании (или микрокредитного агентства) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
_________________ «____» ___________ 200__ г.
(подпись)

13) Приложение 7 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Положению о создании и деятельности
микрокредитных компаний и
микрокредитных агентств в КР
Кандидаты на должность руководителя и главного бухгалтера должны соответствовать следующим минимальным требованиям:
«1) для руководителя:
–– наличие высшего или средне-профессионального образования;
–– наличие знаний в области законодательства, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций;
–– отсутствие решения суда, запрещающего занятие данным видом
деятельности;
2) для главного бухгалтера (бухгалтера - при отсутствии в штате
должности главного бухгалтера):
–– наличие высшего, средне-профессионального или начально-профессионального образования с сертификатами или иными документами подтверждающие успешное окончание курса или повышения квалификации по бухгалтерскому учету:
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–– сдача экзамена/теста по финансовому учету 1, бухгалтер банковского учета – уровень 1
–– отсутствие решения суда, запрещающего занятие данным видом
деятельности.».
2. 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 N 5/1, следующие изменения и дополнения;
в Положение «О лицензировании, реорганизации и ликвидации
микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики»
утвержденное вышеуказанным постановлением:
1) подпункт 11 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«11) сведения, позволяющие определить источники происхождения
денежных средств, внесенные учредителями/участниками (акционерами) в уставный капитал МФК в сумме более 1% от минимального размера уставного капитала, установленного Национальны банком для вновь
создаваемой МФК не осуществляющих операции по приему срочных
вкладов от физических и юридических лиц:
а) юридическими лицами представляются:
–– копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за
последний финансовый год, подтвержденные уполномоченными
органами Кыргызской Республики или;
–– копии финансовой отчетности за последний финансовый год, декларации или иные документы о финансовом состоянии;
–– копию аудиторского заключения (в случае если данное требование установлено законодательством);
–– иные документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, внесенные в уставный капитал, не запрещенные
законодательными актами Кыргызской Республики;
б) физическими лицами представляются:
–– справки, декларации о доходах, договора купли-продажи/дарения, право на наследование суммы, имущества и др.
–– иные документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, внесенные в уставный капитал, не запрещенные
законодательными актами Кыргызской Республики.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально.
По запросу Национального банка МФК должны представить сведения (документы), подтверждающие источники происхождения денежных
средств внесенные в уставный капитал независимо от условий установленных в абзаце 1 данного подпункта».
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2) Абзац 7 пункта 9.7.2 изложить в следующей редакции:
«- документ, подтверждающий на день подачи заявления внесение
денежных средств в полном размере в счет увеличения уставного капитала на счет в коммерческом банке (выписки с расчетного счета в банке);
Если увеличение капитала производится:
–– за счет дополнительного капитала, внесённого учредителями/
участниками (акционерами) - представляются договор/соглашение о внесении денежных средств в качестве дополнительного
капитала и выписки с расчетного счета в банке о внесении указанных денежных средств;
–– за счет нераспределенной прибыли - представляется решение общего собрания учредителей/участников (акционеров) о распределении прибыли.»
3) Пункт 9.7.2 дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«- сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств, согласно перечню документов, установленному в подпункте 11 пункта 4.2.»;
4) Пункт 9.9.1 изложить в следующей редакции:
«9.9.1. Изменение места нахождения (почтового адреса) МФК может
сопровождаться изменениями названия населенного пункта, названия
улицы, номера дома, передислокацией МФК в другой населенный пункт.
Изменение места нахождения МФК внутри одного населенного пункта
не влечет замены ее лицензии и не требует внесения соответствующих
изменений в учредительные документы. При изменении места нахождения, в том числе и изменения фактического адреса, МФК представляет в
УМНЛ следующие документы:
1) уведомление об изменении места нахождения, в том числе и изменения фактического адреса, МФК.»;
2) копию договора аренды или документа, подтверждающего право
собственности МФК на соответствующее помещение.».
3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О минимальных квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам специализированного финансово-кредитного учреждения - правопреемника ОсОО «ФКРПКС» и процедуре их согласования Национальным банком Кыргызской Республики»
от 17 апреля 2012 года № 17/1, следующие изменения и дополнения;
В «Минимальные квалификационные требования, предъявляемые
к должностным лицам специализированного финансово-кредитного уч114
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реждения - правопреемника ОсОО «ФКРПКС» и процедуре их согласования Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденное
вышеуказанным постановлением:
1) Название изложить в следующей редакции:
«Порядок согласования должностных лиц специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных
союзов».;
2) По всему тексту документа аббревиатуру «ОсОО ФКПРКС» заменить на «ОАО «ФК КС»;
3) По всему тексту документа аббревиатуру «НБКР» заменить на
«Национальный банк» в соответствующих падежах;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Кандидат на должность члена Правления, главного бухгалтера,
руководителя структурного подразделения СФКУ которые определяют
политику, имеют полномочия участвовать или реально участвуют в основных операциях СФКУ, формирующих политику СФКУ (по кредитам,
по финансам и др.) должен соответствовать следующим требованиям:
1) иметь высшее образование;
2) иметь следующий стаж работы:
–– для кандидата на должность председателя Правления - не менее
трех лет в финансово-кредитной системе, в том числе на руководящих должностях - не менее одного года;
Кандидат на должность Председателя Правления, также должен владеть:
а) навыками анализа деятельности ОАО «ФККС» и системы кредитных союзов в целом;
б) иметь знания по вопросам деятельности кредитных союзов, подтвержденные сертификатом/свидетельством о прохождении обучения. и
наличие не менее двух рекомендаций от лиц, работающих или работавших в финансово-банковской сфере (за исключением рекомендаций от
сотрудников НБКР, от близких родственников кандидата, от руководителей и сотрудников самого ОАО «ФК КС»);
в) не должен быть участником или должностным лицом кредитного союза на протяжении последних 3-х лет на момент его назначения
Председателем Правления ОАО «ФККС».
–– для кандидата на должность члена Правления - не менее двух лет
в финансово-кредитной системе;
–– для кандидата на должность главного бухгалтера, руководителя
структурного подразделения - как минимум, один год в финансово-кредитной системе;
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3) иметь знания в области законодательства, регулирующего деятельность финансово-кредитных учреждений, управления рисками и
корпоративного управления;
4) знать бизнес-план СФКУ;
5) отсутствие в отношении кандидата решения суда запрещающего
работать в финансово-кредитной системе;
6) в отношении кандидата отсутствует обвинительный приговор суда
за совершение преступлений в сфере экономики и за должностные преступления;
7) в отношении кандидата отсутствуют акты уполномоченных органов признавших его причастным к действиям (бездействию), в результате которых у банка/финансового-кредитного учреждения была отозвана
лицензия».
5) Абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции
«Заместитель Председателя Национального банка, курирующий
УМНЛ, принимает решение о соответствии/несоответствии требованиям
Национального банка кандидатов на должности членов Совета директоров, членов Правления, членов ревизионной комиссии и руководителей
структурных подразделений.»;
4. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании, реорганизации и ликвидации специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», от
25 июля 2012 г. №30/14, следующие изменения и дополнения:
в Положение «О лицензировании, реорганизации и ликвидации специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая
компания кредитных союзов», утвержденное вышеуказанным постановлением:
1) По всему тексту Положения слова «Минимальные квалификационные требования, предъявляемые к должностным лицам специализированного финансово-кредитного учреждения - правопреемника
ОсОО «ФКРПКС» и процедуре их согласования Национальным банком
Кыргызской Республики» заменить на слова «Порядок согласования
должностных лиц специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» в соответствующих
падежах;
2) Пункт 1 Приложения 5 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая лицензия разрешает осуществление следующих отдельных банковских операций:
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1) предоставление кредитов кредитным союзам;
2) предоставление кредитов участникам кредитных союзов, по запросу и с обязательным участием кредитного союза (в качестве третьей
стороны);
3) привлечение денежных средств от финансово-кредитных учреждений;
4) покупка и продажа долговых обязательств (факторинг) кредитных
союзов;
5) прием вкладов (депозитов) от кредитных союзов;
6) открытие и ведение счетов кредитных союзов;
7) осуществление расчетов по поручению кредитных союзов и их кассовое обслуживание;
8) осуществление операций по денежным переводам в качестве оператора системы для кредитных союзов;
9) осуществление других операций с учетом ограничений, установленных Национальным банком.».
5. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О новой редакции Положения «О лицензировании кредитных союзов», утвержденное постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 04 мая 2005 года N 14/3,
следующие изменения и дополнения:
в Положение «О лицензировании кредитных союзов», утвержденное
вышеуказанным постановлением:
1) Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Кредитный союз вправе оказывать финансовые услуги, указанные в лицензии».
2) «В пункте 2 приложения 2 к Положению дополнить абзацем 6 следующего содержания: «Электронный адрес_______________».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№59/1 от 29 декабря 2014 г.

О размере учетной ставки Национального банка
Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 19 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 10,50 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 30 декабря 2014
года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального банка
Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Национального банка Жениш Н.

И.о Председателя		

Н. Жениш
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
№60/1 от 31 декабря 2014 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности»
от 27 ноября 2013 года №45/13
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 Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27
ноября 2013 года №45/13 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 15 дней со
дня официального опубликования.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениш.
Председатель			

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «31» декабря 2014г. №60\1
Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября
2013 года №45/13
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов
для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября
2013 года №45/13 следующие изменения и дополнения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1)
в пункте 16:
–– слова «(для оплаты поставок продукции по договорам и контрактам юридических и физических лиц)» исключить;
–– пункт дополнить абзацем следующего содержания:
«Не допускается предоставление кредитов на потребительские цели,
в том числе на улучшение жилищных условий заемщика, а также на другие цели, не носящие коммерческого/производственного характера.»;
2) первый абзац пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Номинальная годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым Банком за счет кредитных ресурсов Национального банка, не
должна превышать процентные ставки, определенные КДКР, которые доводятся до сведения Банков.»;
3) в пункте 24 исключить слова «и 25»;
4) в пункте26:
–– в первом абзаце слова «на цели» заменить словами «для кредитования НФКУ»;
–– второйабзац после слов «копии кредитного договора» дополнить
словом «, заключенного»;
–– дополнить абзацами следующего содержания:
«- В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления кредита, НФКУ обязано разместить полученные от Банка денежные
средства среди своих заемщиков. В случае не использования полностью
120

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары №1, 2015

либо частичного использования кредитных ресурсов в сроки, указанные
в настоящем пункте, НФКУ должно досрочно возвратить неосвоенную
часть кредитных ресурсов Банку на следующий рабочий день после истечения установленного срока;
- В период срока действия кредита денежные средства, поступившие от заемщиков НФКУ в погашение кредитов, полученных ими за счет
средств, выданных в рамках кредитных аукционов, в дальнейшем должны быть размещены НФКУ среди своих клиентов с последующим предоставлением в Национальный банк отчета о размещении до 5-го числа
следующего месяца.
НФКУ должно разместить, погашенные заемщиками средства, в течение месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если НФКУ не
разместило средства среди своих клиентов согласно настоящему пункту,
НФКУ обязано вернуть в Банк всю сумму неразмещенных средств после
истечения установленных сроков размещения.»;
5) в пункте 28 цифру «45» заменить цифрой «44»;
6) абзац 10 пункта 29 изложить в следующей редакции:
« - не иметь просроченных денежных обязательств перед
Национальным банком по полученным кредитам и процентам по ним, а
также не иметь неосвоенных кредитных ресурсов по ранее полученным
или находящимся в процессе получения кредитам по итогам кредитных
аукционов, в том числе, по другим инструментам рефинансирования
Национального банка;»;
7) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. КДКР на периодической основе определяет параметры, условия
и метод проведения кредитного аукциона, включая объемы, сроки предоставляемых кредитных ресурсов, предельную номинальную процентную
ставку для конечных заемщиков Банка, минимальную процентную ставку, минимальный объем одной заявки, требования к залоговому обеспечению, отраслевую направленность кредита.»;
8) в пункте31 слова «вид аукциона» заменить словами «метод проведения аукциона»;
9) пункт 32 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«К заявке на участие в аукционе должно быть приложено решение
уполномоченного органа Банка об участии в кредитном аукционе и предоставлении залогового обеспечения с приложением перечня залогового
обеспечения по кредиту.»;
10) в пункте35 слова «общий объем» заменить словами «50-ти процентов от общего объема»;
11) второе предложение подпункта 3 пункта 41 после слов «должны»
дополнить словами « быть выданы за счет собственных средств Банка в
национальной валюте и»;
12) дополнить пунктом 41-1 следующего содержания:
«41-1. В случае если Банком предоставляется залоговое обеспече121
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ние в виде прав требования по кредитам, не менее 20% от суммы запрашиваемого Банком кредита с учетом применения соответствующего
залогового коэффициента должно быть обеспечено залогом, указанным
в подпунктах 1 и 2 пункта 41 настоящего Положения и принадлежащих
Банку на праве собственности.»;
13) дополнить пунктом 51-1 следующего содержания:
«51-1. По решению КДКР аукционы могут проводиться одним из следующих методов:
1) Метод I. – Аукцион по множественным ставкам. Данный метод
предполагает удовлетворение допущенных к аукциону заявок по уровню
предложенной процентной ставки, начиная с максимальной, до полного исчерпания установленного объема кредитных ресурсов на данном
аукционе (до ставки отсечения). При этом в случае, если по ставке отсечения подано несколько заявок, то распределение кредитных ресурсов между этими заявками производится на пропорциональной основе с
округлением до тысячного разряда;
2) Метод II. – Аукцион по единой ставке. Данный метод предусматривает удовлетворение всех допущенных заявок, в пределах установленного объема кредитных ресурсов на данном аукционе, по ставке отсечения.
При этом в случае, если по ставке отсечения подано несколько заявок,
то распределение кредитных ресурсов между этими заявками производится на пропорциональной основе с округлением до тысячного разряда
3) Метод III. – Аукцион по фиксированной ставке. При проведении аукциона с фиксированной процентной ставкой удовлетворяются все заявки
по ставке, установленной КДКР. В случае, если суммарный объем заявок
превышает объем предложенных кредитных ресурсов на аукционе, то
удовлетворение заявок осуществляется на пропорциональной основе с
округлением до тысячного разряда.»;
14) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Национальный банк проводит кредитный аукцион и формирует
результаты аукциона, при этом решением Председателя КДКР или лицом
его заменяющим объем кредитных ресурсов может быть сокращен, исходя из общего объема поступивших заявок. В случае участия в аукционе
менее двух участников аукцион признается несостоявшимся.»;
15) в пункте 61 после слов «Приложения 5» дополнить цифрами «,
6, 7»;
16) в пункте 62 слова «на следующий рабочий день» заменить словами «в течение 3-х рабочих дней»;
17) в пункте 73:
–– исключить цифру «, 25»;
–– второе предложение после слов «6 месяцев» дополнить словами «и/или запретить Банкам использовать кредитные ресурсы,
полученные на кредитном аукционе, для последующего кредитования НФКУ, нарушившему требования целевого использования
средств, на срок до 6 месяцев»;
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18) дополнить пунктом 73-1 следующего содержания:
«73-1. Банк и/или НФКУ несут ответственность за контроль целевого использования средств, выданных заемщикам Банка/НФКУ за счет
ресурсов, полученных в рамках кредитного аукциона. В случае нарушения заемщиком Банка/НФКУ требований по целевому использованию
кредитных ресурсов, Национальный банк вправе потребовать от Банка
досрочного возврата суммы кредитных ресурсов, использованных в нарушение требований настоящего Положения, начислить штраф в размере 1 процента от суммы, использованной не по назначению, а также
применить по отношению к Банку и/или НФКУ другие меры, указанные в
настоящем Положении или в Генеральномсоглашении.»;
19) пункт 78 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случае не предоставления письма-ходатайства в сроки, указанные
в данном пункте, кредит не пролонгируется.»;
20) в приложении 1:
–– из пункта 2.7. исключить слова «в параметрах аукциона»;
–– в пункте 2.11 после слов «копии кредитного договора» дополнить
словом«, заключенного»;
–– главу 5 дополнить пунктами 5.3.1. - 5.3.3. следующего содержания:
«5.3.1. В течение срока действия Кредитного договора Банк обязан
производить переоценку залога, предоставленного в качестве обеспечения по кредиту. В случае снижения общей стоимости залога, с учетом
применяемых Залогодержателем соответствующих залоговых коэффициентов, Банк обязан письменно уведомить об этом Залогодержателя и
направитьперечень предлагаемого нового/дополнительного залога в течение 5 рабочих дней с момента снижения стоимости залога.
5.3.2. В случае если Банком не выполняются требования по предоставлению залогового обеспечения либо дополнительного обеспечения,
либо замене предмета залога, предоставленного Банком в обеспечение
кредита, согласно требованиям настоящего Генерального соглашения
и Договора о залоге Национальный банк вправе безакцептно списать с
корреспондентского счета Банка, открытом в Национальном банке, всей
суммы задолженности Банка по Кредитному договору о выдаче кредита,
включая основную сумму по кредиту, начисленные проценты по нему,
штрафные санкции, либо соответствующей суммы, эквивалентной недостающему обеспечению.
5.3.3. В случае если Банком допускаются нарушения установленных
сроков по предоставлению залогового обеспечения либо дополнительного обеспечения, либо замене предмета залога, предоставленного Банком
в обеспечение кредита, Национальный банк вправе начислять пеню в
соответствии с настоящим Генеральным соглашением и Договором о залоге.»;
–– из пункта 5.4. исключить слова «и решение соответствующих
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уполномоченных органов Банка на получение кредита»;
–– главу 5дополнить пунктами 5.12. - 5.15. следующего содержания:
«5.12. В период срока действия кредита денежные средства, поступившие от заемщиков Банка в погашение кредитов, полученных ими за
счет средств, выданных в рамках кредитных аукционов, в дальнейшем
должны быть размещены Банком среди своих клиентов с последующим
предоставлением в Национальный банк отчета о размещении до 5-го числа следующего месяца согласно пункту 3.3. Кредитного договора. Вновь
выдаваемые кредитные ресурсы должны соответствовать тем целям и
направлениям, на которые были получены кредитные ресурсы ранее.
5.13. Банк обязан разместить, погашенные заемщиками средства, в
течение месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если Банк
не разместил средства среди своих клиентов согласно настоящему пункту, Банк обязан вернуть в Национальный банк всю сумму неразмещенных средств 1-го числа месяцаследующего за периодом размещения.
5.14. В случае не перечисления в Национальный банк неразмещенных Банком средств среди своих клиентов согласно пункту 5.13. настоящего Генерального соглашения, Банк выплачивает пеню в размере 0,1
процента от суммы неразмещенных средств за каждый день просрочки
до момента полного размещения средств или же до момента возврата
Национальному банку суммы неразмещенных средств.
5.15. Банк несет ответственность за контроль целевого использования средств, выданных заемщикам Банка за счет ресурсов, полученных в рамках кредитного аукциона. В случае нарушения заемщиком
Банка требований по целевому использованию кредитных ресурсов,
Национальный банк вправе потребовать от Банка досрочного возврата
суммы кредитных ресурсов, использованных в нарушение требований
Положения, начислить штраф в размере 1 процента от суммы, использованной не по назначению, а также применить по отношению к Банку
другие меры, указанные в настоящем Генеральном соглашении.»;
–– пункт 6.4. дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случае не предоставления письма-ходатайства в сроки, указанные
в данном пункте, кредит не пролонгируется.»;
–– пункт 9.4. изложить в следующей редакции:
«9.4. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему Генеральному соглашению являются его неотъемлемой частью.»;
–– в Приложении 4 (Кредитный договор):
в пункте 3.2. слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
в пункте 5.3. после слов «Приложения 3 и 5» дополнить словами «, 6,
7 (в зависимости от вида залога)»;
–– в приложении 5 (Договор о залоге ГЦБ):
пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.5. следующего содержания:
«2.1.5. Обеспечить, с предварительным письменным уведомлением
Залогодержателя, замену ГЦБ, по которым срок погашения наступает до
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окончания срока действия Кредитного договора на другие равноценные
ГЦБ (ГКВ и/или ГКО) с более поздней датой погашения. При этом замену
ГЦБ необходимо осуществить за 30 (тридцать) календарных дней до наступления даты погашения ГЦБ соответствующей эмиссии/соответствующих эмиссий.»;
в пункте 3.3. цифры «3.1.» заменить цифрами «2.1.5.»;
главу 4 дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Залогодателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.5. настоящего Договора, Залогодатель уплачивает Залогодержателю пеню в размере 0,05 процентов от номинальной стоимости ГЦБ, подлежащих замене, за каждый день просрочки (неисполнение своих обязательств).»;
- в Приложении 7 (Договор о залоге прав требований по кредитным
договорам):
пункт 2.4. признать утратившим силу;
абзац 3 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«Залогодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
к нему соответствующего требования-уведомления Залогодержателя о
необходимости предоставления дополнительного залогового обеспечения обязуется предоставить Залогодержателю дополнительное залоговое обеспечение в виде прав требований по кредитам до суммы, не
ниже требуемой, указанной в соответствующем требовании-уведомлении Залогодержателя, и оформить, а также зарегистрировать Договор
о предоставлении дополнительного залога в соответствии с пунктом
3.2 Генерального соглашения,либо погасить соответствующую часть
кредита, полученного Залогодателем от Залогодержателя согласно
Кредитному договору о предоставлении кредита.».
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