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Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

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

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени 

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

Кыргыз Республикасынын т=л=м тещдеми 

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

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама

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

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу 
ж=нънд= отчет

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

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи

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



Издания Национального банка
Кыргызской Республики

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

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

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

ным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской 
Республики. 
Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние 

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

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

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

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики
Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении 

финансовой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими 
секторами экономики. Информирование общественности о стабильности 
финансового сектора Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 ме-
сяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском

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

циональном банке и банковской системе в целом, оперативную информа-
цию НБКР за неделю, аналитические материалы по финансовому рынку и 
другую информацию к сведению СМИ (средства массовой информации), 
юридических и физических лиц. Публикуется еженедельно на русском и 
кыргызском языках.
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МАЗМУНУ

1.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы-
нын 2013 жылдын 24 апрелиндеги № 13/18 “Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра 
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында 
кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» 
жобону бекитүү тууралуу” токтому;

2.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы-
нын 2013 жылдын 24 апрелиндеги № 13/10 “Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлрдү жана толуктоолорду 
киргизүү жөнүндө” токтому;

3.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы-
нын 2013 жылдын 24 апрелиндеги № 13/13 «Улуттук 
банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы 
N 51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн Мамлекеттик клас-
сификаторун бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү 
киргизүү тууралуу» токтому;

4.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкарма-
сыны 2013-жылдын 24-апрелиндеги № 13\9 «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолор-
ду киргизүү жөнүндө”;

5.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы-
ны 2013-жылдын 24-апрелиндеги № 13\12 «Улуттук 
банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мар-
тында N 5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын 
Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 
34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктар-
дын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону 
бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толук-
тоолорду киргизүү жөнүндө» токтому;
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СОДЕРЖАНИЕ
1.  Постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики № 13\9 от 24 апреля 2013 
года «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые нормативные правовые акты Национального банка 
Кыргызской Республики»;

2.  Постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики № 13/10 от 24 апреля 2013 
года “О внесении изменений и дополнений в некото-
рые нормативные правовые акты Национального банка 
Кыргызской Республики»;

3.  Постановление Правления Национального банка Кыр-
гызской Республики № 13\12 от 24 апреля 2013 года 
«О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние ПравленияНационального банка Кыргызской Ре-
спублики N 5/7 от 02.03.2006 года "Об утверждении 
Положенияо лицензировании деятельности банков", 
регистрационный номер Министерства юстиции Кыр-
гызской Республики от 07.04.2006 года N 34-06

4.  Постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики № 13/13 от 24 апреля 2013 
года “О внесении изменения в постановление Прав-
ления НБКР от 30.11.2007 г. N 51/4 "Об утверждении 
Государственного классификатора платежного обо-
рота", зарегистрированное в Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики 25.12.2007 года, регистраци-
онный номер 118-07

5.  Постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики № 13/18 от 24 апреля 2013 
года “Об утверждении Положения «О порядке прове-
дения Национальным банком Кыргызской Республики 
кредитных аукционов для целей рефинансирования и 
поддержания ликвидности»;
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 24-апрелиндеги № 13\18 токтому

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржы-
лоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукцион-

дорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

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

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тара-
бынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кре-
диттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) 
бекитилсин.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-ноябрындагы 
№42/3-токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы тарабынан кайра каржылоо максатында кредиттик аукциондор-
ду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобо күчүн жоготкон катары таанылсын.

3. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржы-
лоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду 
өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун 21-пунктуна ылайык, банктык эмес 
финансы–кредиттик мекемелер микрофинансылык компаниялар жана 
микрокредиттик компаниялар сыяктуу түрлөрү бекитилсин.

4. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржы-
лоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду 
өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун 22-пунктуна ылайык, банктар үчүн 
максималдуу маржа 0,2 % өлчөмүндө бекитилсин.

5. Юридика башкармалыгы бул токтомдун Улуттук банктын расмий сай-
тында жарыяланышын камсыз кылсын.

6.  Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
7. Юридика башкармалыгы расмий жарыялангандан кийин бул токтомду 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекет-
тик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Ади-
лет министрлигине жөнөтсүн. 

8. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы бул токтом менен ком-
мерциялык банктарды тааныштырсын.

9. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мыр-
зага жүктөлсүн.

Төрага        Асанкожоева З.М.
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Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 
24-апрелинде № 13\18 

токтому менен бекитилген

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра 
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик

 аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» 
жобо

1. Жалпы жоболор
1. Бул жободо, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (мындан 

ары –Улуттук банк) өз ишин Улуттук банктын лицензиясынын негизинде 
жзөгө ашырган коммерциялык банктарга (мындан ары – Банк/Банктар) 
кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттары үчүн аукцион-
дордун негизинде кредиттик каражаттарды берүү тартиби аныкталган.

2. Кредиттик аукциондорду Улуттук банк акча-кредит саясатын жүзөгө 
ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 5, 20 жана 28-беренеле-
рине ылайык өткөрөт.

3. Кайра каржылоо жана банктын кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүгүн кол-
доо максатына Банктарга убактылуу кредиттик ресурстарды сунуштоо, 
кредиттик аукциондорду өткөрүү максатынан болуп саналат. 

4. Кредиттик ресурстар 1 айдан 6 айга чейинки мөөнөткө берилет. Кре-
диттик ресурстарды сунуштоо шарттары жана көлөмү Улуттук банктын 
Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими менен аныкталат. 

5. Улуттук банк бир тараптан жана ушул жободо жана Улуттук банктын 
ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп берген 
Банктар экинчи тараптан, кредиттик аукциондордун катышуучулары-
нан болуп саналышат. 

2. Колдонулган атоолор жана түшүнүктөр
6. Кредиттик аукцион – бул, күрөөлүк камсыздоо алдында, улуттук валю-

тада аукцион формасындагы кайра каржылоо операцияларын Улуттук 
банктын ишке ашыруу ыкмасы.

7. Кредиттик ресурстар – Улуттук банк тарабынан Банкка мөөнөтүндө 
төлөө, төлөөгө жөндөмдүүлүк жана кайтарымдуулук шарттарында, 
белгилүү бир мөөнөткө, катталган пайыздык чен боюнча күрөөлүк кам-
сыздоо алдында, сом түрүндө сунушталган акча каражаттары. 

8. Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишим (Башкы келишим) – бул, 
Улуттук банк менен Банк ортосунда түзүлгөн келишим болуп саналат. 
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Келишимде кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча кайра каржы-
лоого жана ликвиддүүлүктү колдоого Улуттук банк тарабынан кредит-
тик ресурстарды Банкка берүүнүн жалпы шарттары жана тартиби жана 
мында келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу тартиби анык-
талат. Башкы келишим ушул Жобого карата тиркемелерде көрсөтүлгөн 
формада түзүлөт.

9. Кредиттик келишим – бул, Улуттук банк менен Банк ортосунда кредит-
тик аукциондун жыйынтыгы боюнча Башкы келишимдин алкагында 
түзүлгөн келишим. Анын негизинде Улуттук банк Банкка кредит сунуш-
тайт. Келишимде кредит берүү жана аны төлөө шарттары жана тартиби 
аныкталат жана ал Башкы келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

10. Күрөө келишими – бул Улуттук банк менен Банк ортосунда кредит-
тик аукциондун жыйынтыгы боюнча Башкы келишимдин алкагында 
түзүлгөн келишим. Анын негизинде Банктын кредитик каражаттарды 
кайтарып берүү боюнча милдеттенмеси күрөө менен камсыз кылынат. 
Келишимде күрөөлүк камсыздоону сунуштоо шарттары жана тартиби 
аныкталып, ал Башкы келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

11. Кредиттин мөөнөтү – бул, календардык күндөрдө туюндурулган, кредит 
берилген күндөн тартып, ал боюнча милдеттенмелер толук аткарылган 
күн кошо камтылган убакыт аралыгы.

12. Чектөө чени – билдирмелерди канааттандыруу ага жеткенде аяктаган 
чен.

13. Операциялык күн – Улуттук банктын операциялык күнүнүн регламенти-
не ылайык, ар бир жумуш күнү саат 8:30 - 16:30 чейинки мезгил аралыгы.

3. Кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттары үчүн 
кредиттик ресурстарды сунуштоо шарттары

14. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн берилген 
кредиттик ресурстар максаттуу багытка ээ жана алар Банк тарабынан 
Кыргызстандын резиденттери болуп саналышкан юридикалык жактар 
жана жеке адамдар тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында 
өздөштүрүлүп жаткан, төмөнкү багыттар үчүн каралган долбоорлорду 
каржылоого пайдаланылууга тийиш:
• Өнөр жайды кредиттөө, мында экспортко багытталуучу жана им-

портту алмаштыруучу продукцияларды чыгарган тармактарга би-
ринчи кезекте көңүл бурулушу зарыл;

• Айыл-чарбасын, даярдоону жана кайра иштетүүнү кредиттөө:
- мал чарбачылык;
- өсүмдүк өстүрүү.
• Транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүн кредиттөө;
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• Сооданы жана коммерцияны кредиттөө (продукцияларды келишим-
дер, юридикалык жактардын жана жеке адамдардын контрактыла-
ры боюнча ташып жеткирүүлөр үчүн төлөөлөр);

• Курулушту кредиттөө;
• Туристтик чөйрөдө иш алып барган компанияларды кредиттөө.

15. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн кредиттик 
ресурстарды берүүнүн максималдуу мөөнөтү 6 ай.

16. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн берил-
ген кредиттик ресурстарга күрөөлүк камсыздоо катары ушул Жобо-
нун 36-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоолор колдонулушу 
мүмкүн. 

17. Банктын ликвиддүүлүгүн колдоого Улуттук банктын кредиттик ресур-
стары кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүктү колдоо үчүн берилет. 

18. Улуттук банк тарабынан ликвиддүүлүктү колдоого кредиттик ресур-
старды берүүнүн максималдуу мөөнөтү 3 ай. 

19. Мамлекеттик баалуу кагаздар жана/же Улуттук банкта пайызсыз 
депозиттик эсепте турган акча каражаттарына талап кылуу укугу 
түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы гана, Улуттук банк тарабы-
нан ликвиддүүлүктү колдоо үчүн берилүүчү кредиттик ресурстардын 
күрөөлүк камсыздоосунан боло алат. 

20. Банк Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды банктар ара-
лык рынокто, валюта рыногунда жана мамлекеттик баалуу кагаздар 
рыногун кошо алганда, баалуу кагаздар рыногунда операцияларды 
жүргүзүү, ошондой эле өз инсайдерлери же аффилирленген жакта-
ры менен операцияларды ишке ашыруу үчүн пайдаланууга укугу жок. 
Банк, Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды ушул Жобонун 
14,17 жана 21-пункттарында көрсөтүлгөн максаттарга гана колдонууга 
тийиш. 

21. Банк кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды, кредит-
тик союздарды, микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик 
компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди (мындан ары – 
БФКМ) өзүнө камтыган банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер-
ди кайра каржылоо үчүн пайдаланууга укуктуу. 

22. Эгерде кредиттик ресурстар ушул Жобонун 21-пунктунда белгиленген 
максаттарга багытталган болсо, анда: 

• Банктар БФКМдерге кредиттик ресурстар берилген күнү Банк менен 
БФКМ ортосундагы кредиттик келишимдин көчүрмөсүн кошо тиркөө 
менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоого тийиш.

• БФКМдерге кредиттик ресурстарды берүүдө Банктын максималдуу 
маржасы Улуттук Банк Башкармасы тарабынан белгиленет.
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• Банк жана БФКМдин ортосундагы кредиттик келишим төмөнкү пун-
ктарды камтууга тийиш:
банк тарабынан БФКМдерге сунушталуучу кредиттик ресурстар 
максаттуу багытка ээ болуп, БФКМдер тарабынан Кыргызстандын 
резиденттеринен болуп саналышкан юридикалык жактар жана 
жеке адамдар тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында 
жүзөгө ашырылуучу, ушул Жобонун 14-пунктунда көрсөтүлгөн ба-
гыттар боюнча долбоорлорду кредиттөөгө, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык 
уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 2-беренесинде көрсөтүлгөн максат-
тарга пайдаланылууга тийиш. 
Банк тарабынан БФКМдерге берилүүчү кредиттик ресурстар-
ды пайдалануу боюнча ушул Жобонун 20-пунктунда көрсөтүлгөн 
чектөөлөр, БФКМдерге да таркатылат. 
БФКМ банктардан алынган кредиттик ресурстарды кредиттик союз-
дарды, микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик компа-
нияларды, микрокредиттик агенттиктерди, башка БФКМдерди, анын 
ичинде ломбарддарды кошо алганда банктык эмес финансы-кредит 
мекемелерди кайра каржылоо үчүн пайдаланууга укугу жок. 

• Банктардан кредиттик ресурстарды алган БФКМ ар ай сайын кре-
диттик ресурстарды колдонуу жөнүндө Улуттук банкка отчет берип 
турууга тийиш.

• Банктар Кредиттик келишимге карата Күрөө жөнүндө келишимде 
көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоону алмаштырууга укуктуу. Мында 
мамлекеттик баалуу кагаздар жана/же БФКМге – кредиттик ресур-
старды алуучуга менчик укугунда таандык болгон, Улуттук банктын 
пайызсыз депозиттик эсебиндеги акча каражаттарына талап кылуу 
укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы күрөөлүк камсыздоо 
катары колдонулушу мүмкүн алышат. 

• Күрөөлүк камсыздоо алмаштырылган жана Банк, мамлекеттик 
баалуу кагаздар жана/же БФКМге– кредиттик ресурстарды алуучу-
га менчик укугунда таандык болгон нак эмес чет өлкө валютасын 
күрөөлүк камсыздоо катары сунуштаган шартта, БФКМ өз мамле-
кеттик баалуу кагаздарын жана/же Улуттук банктагы пайызсыз де-
позиттик эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу укугу 
түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасын кайра күрөөгө коюу укугуна 
макулдугун Улуттук банкка берүүгө тийиш. 

23. Контролдукту жүзөгө ашыруу максатында Улуттук банк, зарыл болгон, 
анын ичинде Банктын жана/же БФКМдин финансылык абалы, кредит 
боюнча камсыздоонун абалы, кредиттин максаттуу пайдаланылышы 
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ж.б. боюнча тиешелүү маалыматтарды Банктан жана/же БФКМден та-
лап кылып, алууга укуктуу. Улуттук банктын талабы юоюнча Банк жана/
же БФКМ кредиттик каражаттардын пайдаланылгандыгы тууралуу от-
четту жана башка зарыл документтерди Улуттук банкта белгиленген 
формада жана мөөнөттө берүүгө тийиш. 

24. Банк тарабынан жана/же БФКМ тарабынан ушул Жобонун 20 жана 
23-пунктунун талабын бузууга жол берилген учурда, Улуттук банк Бан-
ктан жана/же БФКМден кредиттик ресурстарды мөөнөтүнөн мурда кай-
тарып берүүнү, кредитти пайдаланган айкын убакыт ичинде чегерилген 
пайыздарды жана Улуттук банкка тийешелүү болгон башка суммалар-
ды төлөп берүүнү талап кылууга жана Банкты кредиттик аукциондорго 
катышуудан 6 айга четтетүүгө, БФКМди Банктардан кредиттик ресур-
старды тартуу укугунан 6 айга ажыратууга укуктуу.

4. Аукционго билдирмелерди тариздетүү жана берүү тартиби
25. Улуттук банктын кредиттик аукциондоруна катышуу жана андан кре-

диттик каражаттарды алуу үчүн Банк төмөнкү талаптарга жооп берүүсү 
зарыл: 
−	 банктык операцияларды улуттук жана чет өлкө валюталарында 

жүргүзү укугуна Улуттук банктын лицензиясынын болушу;
− Улуттук банк тарабынан сунушталган кредиттик каражаттардын 

күрөөлүк камсыздоосунан болгон мамлекеттик баалуу кагаздарды 
сактоо жана эсепке алуу үчүн Депозитарийде «депо» эсебинин бо-
лушу;

− Улуттук банкта улуттук валютада корреспонденттик эсебинин болушу;
− чет өлкө банкында-корреспондентте чет өлкө валютасындагы кор-

респонденттик эсепке ээ болуу;
− Улуттук банк менен кредиттик аукцион жөнүндө кол коюлган Башкы 

келишимдин болушу;
− билдирме берилген учурга Улуттук банк тарабынан белгиленген 

Банктын капиталынын шайкештиги жана бир карызгерге тобокел-
диктин максималдуу өлчөмү боюнча экономикалык ченемдердин 
аткарылышы;

− ушул Жободо жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укук-
тук актыларында белгиленген талаптарга жооп берген жетиштүү 
күрөөлүк камсыздоонун сунушталышы;

− тике банктык көзөмөлдүк, банк ишин тескөөгө алуу боюнча убакты-
луу жетекчилик, консервация, санация, реабилитация, банкроттук 
жана башка негиздер боюнча өз эрки боюнча жана мажбурлап жоюу 
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режиминде болбошу. Консервация, тике банктык көзөмөлдүк, банк 
ишин тескөөгө алуу боюнча убактылуу жетекчилик режиминде тур-
ган Банк, Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими болгон 
шартта гана кредиттик аукционго катыша алат;

− алынган кредиттер жана аларга кошуп эсептелинген пайыздар бо-
юнча, анын ичинде Улуттук банктын кайра каржылоо жагындагы 
башка инструменттери боюнча Улуттук банк алдында мөөнөтүндө 
төлөнбөгөн акчалай милдеттенмелердин болбошу;

− ушул Жобонун 25-пунктуна ылайык кредиттик аукциондорго каты-
шуу укугунан четтетилбеши;

− банктын атынан кредит алууга билдирмелерге кол коюуга ыйгарым 
укуктуу адамдардын кол тамгалары менен банктын жоопкерчиликтүү 
адамдарынын тизмесинин Улуттук банкка берилиши;

− Банктын эсептериндеги каражаттарды тескөөгө ыйгарым укук-
туу адамдардын кол тамгаларынын үлгүлөрү түшүрүлгөн, Кыргыз 
Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык нотариалдык жак-
тан күбөлөндүрүлгөн эки карточка Улуттук банкка берүүсү;

− Банктык көчүрмөлөрдү, банктык төлөм тапшырмаларын жана баш-
ка документтерди алууга жоопкерчиликтүү жакка Банктын атынан 
берилген ишеним кат Улуттук банкка берүүсү.

26. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети кайра каржылоого кредиттик ре-
сурстарды берүү шарттарын, алардын көлөмдөрүн жана мөөнөттөрүн 
мезгил-мезгили менен аныктап турат. 

27. Улуттук банк кредиттик аукциондорду өткөрүү параметрлерин жана 
шарттарын өз веб-сайтына жарыялап турат. Аукцион өткөрүлгөнгө чей-
инки эки күндөн кечиктирбестен Улуттук банк, аукциондун шарттары 
тууралуу маалымдайт, анын ичинде:
− аукциондун түрү;
− аукцион өткөрүлүүчү күн; 
− аукциондун коду;
− кредиттик ресурстардын көлөмү; 
− төлөмдөрдүн мөөнөтү (пайыздар жана негизги сумма боюнча);
− аукциондогу минималдуу пайыздык чен (Акча-кредиттик жөнгө са-

луу комитетинин чечими менен белгиленген); 
− күрөөлүк аукционго карата талаптар;
− аукцион тууралуу башка маалыматтар (албетте, болгон болсо).

28. Улуттук банктын кредиттик аукционуна катышуу билдирмеси Банктар 
тарабынан кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 2-тир-
кемеде көрсөтүлгөн формага ылайык документ түрүндө Улуттук банкка 
берилет. Билдирме калың конвертке салынып берилиши зарыл. Банк 
аукционго бир гана билдирмени бере алат.
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29. Банктын билдирмеси аукцион өткөрүлгөн күнү саат 12.00гө чейин Улут-
тук банкка берилүүгө тийиш. Банктар Билдирмени кабыл алуу убакты-
сы өтүп кеткенден кийин билдирмелерди бере алышпайт/өзгөртө алыш-
пайт. Берилген билдирмелер кайтарылып алынгыс болуп эсептелет. 

30. Билдирменин ар бир бети кредиттик ресурстарды алууга Банктын аты-
нан билдирмеге кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдын кол камгасы 
коюлуп, Банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Билдирмеде 
милдеттүү түрдө билдирме берилген күн, Банктын аталышы, аукцион 
өткөрүлгөн күн, зарыл болуп жаткан кредиттик каражаттардын көлөмү, 
сунушталган пайыздык чен, күрөөлүк камсыздоо катары сунушта-
лып жаткан пайыздык чен, күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган 
күрөөнүн сумасы жана түрү, Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы кели-
шимге карата 2-тиркемедеги формага ылайык, күрөө түрүнүн кылдат 
чечмеленип берилиши камтылууга тийиш. Мында Банктын билдир-
месинин көлөмү, аукционго коюлган кредиттик ресурстардын жалпы 
көлөмүнөн ашпоого тийиш.

31. Документ түрүндөгү билдирме Улуттук банктын Бишкек шаары, 
Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан имараты-
нын 1-кабатында жайгашкан «Кредиттик аукциондорго билдирмелер 
үчүн» деп жазылган ящикке салынууга тийиш. Банк билдирме берил-
гендиги фактысын билдирме берилген күндү жана убактысын көрсөтүү 
менен билдирмелер катталган журналга чагылдырылууга тийиш. 

32. Банктардын пайыздык чендери Улуттук банк жарыяланган минималдуу 
пайыздык ченден жогору же ага барабар болгон билдирмелерине кре-
диттик аукционго катышууга жол берилет. 

33. Банк ишинин ушул жобонун 26-пунктундагы талаптарга ылайык келбе-
ши, кредиттин талап кылынган суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн 
негиз боло алат. Улуттук банк, билдирмелери аукционго кирбей калган 
Банктарга тиешелүү себептерин көрсөтүү менен аукцион өткөрүлгөндөн 
күнүнөн кийинки күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө жүзүндө маалым-
доого тийиш.

34. Туура эмес толтурулган же тариздетилген, ошондой эле убактысынан 
кечиктирилип берилген билдирмелер анык эмес катары таанылып, аук-
ционго киргизилбейт. 

35. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун 
камсыз кылууга тийиш. 

5. Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу
36. Кредиттик ресурстар күрөөлүк камсыздоо болгон шартта гана Банктар-

га сунушталат. Төмөнкүлөр кайра каржылоо максаттары үчүн кредиттик 
ресурстар боюнча Банктардын күрөөлүк камсыздоосу боло алышат:
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5) Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган акча каражатта-
рына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн баалуу кагаздары жана Улуттук 
банктын ноталары;

7) Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2011-жылдын 16-ию-
нундагы №12/2 токтому менен бекитилген, кредит портфелин түзүү 
боюнча Сунуш-көрсөтмөлөрдө каралган тартипте белгилүү бир 
мүнөздөмөлөргө ылайык келген кредиттер портфели боюнча талап 
кылуу укугу. Мында, алар боюнча талап кылуу укугу күрөөгө коюлган, 
мурда берилген кредиттер кредиттик каражаттарды алууга билдирме 
берилген учурда классификацияланбаган активдер (байкоо алдындагы 
активдерди эске албаганда) категориясына чегерилүүгө, эки же андан 
көп категориялар боюнча классификацияланбоого жана реструктури-
зацияланбаган болууга тийиш. 

37.  Кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө үчүнчү жакка 
күрөөгө коюлбайт же кайра күрөөгө коюулууга тийиш эмес. Ушул Жо-
бонун 23-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөлүк мүлктү эске албаганда, 
күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган күрөөлүк мүлк Банкка менчик 
укугунда таандык болуу менен ага чектөөлөр жана/же башка милдет-
тенмелер (арест, мурдагы күрөө, описке жаңылыш киргизип коюу ж.б ) 
жүктөлүүгө тийиш эмес .

38. Күрөөгө коюлган мүлктүн бааланган (күрөөлүк) наркы күрөөнүн ар бир 
түрү боюнча Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан талап 
кылынган кредиттин суммасынан белгиленген мааниден (пайыздык ту-
юндурулушунда) төмөн болбоого тийиш. 

39. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык каттоодон 
өткөртүлүүгө тийиш болгон күрөөлүк мүлк, Күрөө жөнүндө келишимде 
көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде Банк тарабынан ыйгарым укуктуу органда 
каттоодон өткөртүлүшү зарыл. 

40. Күрөөлүк камсыздоонун жетишсиздиги, талап кылынган кредиттик ре-
сурстардын суммасын берүүдөн баш тартууга негиз болуп саналат. 

41.  Банк, кредиттик ресурстарды сунуштоо тууралуу Келишим боюнча 
өз милдеттенмелерин талаптагыдай аткарбай койгон, аткара албаган 
учурда, ошондой эле Кредиттик ресурстарды сунуштоо келишимин-
де каралган башка учурларда Улуттук банк өз талаптарын күрөөлүк 
мүлктөн соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүү жана Күрөө кели-
шиминде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
шарттарга жана талаптарга ылайык, күрөө предметин соттук эмес тар-
типте сатуу аркылуу күрөөлүк мүлктүн эсебинен толук көлөмүндө кана-
аттандырып алууга укуктуу. Банк кредит портфели боюнча талап кылуу 
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укугу менен камсыздалган өз милдеттенмелерин аткарбай койгон же 
талаптагыдай аткара албаган учурда, Улуттук банкка Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдарында каралган шарттарда жана тартипте кредит 
портфели боюнча талап кылуу укугун ыйгарып берип, эпке көнүүгө ба-
руусуна жол берилет. 

6. Кредиттик аукционду өткөрүү тартиби
42. Аукциондор Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белги-

ленген мезгил аралыгында өткөрүлүп турат.
43. Улуттук банк кредиттик аукционду өткөрүп, анын жыйынтыгын чыгарат, 

мында:
- Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төргасынын чечими менен 

кредиттик ресурстардын көлөмү келип түшкөн билдирменин жалпы 
көлөмүнө жараша кыскартылып же аукционго экиден аз катышуучу 
катышкан шартта, ал өткөрүлбөгөн катары таанылышы мүмкүн; 

- билдирмелер, эң жогорку пайыздык чендеги билдирмелерден тар-
тып сунушталган кредиттик ресурстардын жалпы өлчөмү толук 
бөлүштүрүлгөнгө чейин кабыл алынат. Аукционго уруксат алган 
билдирмелер максималдуу чектен тартып, ошол аукционго коюл-
ган кредиттик ресурстар толук бөлүштүрүлгөнгө чейин сунушталган 
пайыздык чендердин деңгээли боюнча ранжирленет (чектөө чени-
не чейин). Мында эгерде, чектөө чени боюнча бир нече билдирме 
келиптүшкөн болсо, анда кредиттик ресурстарды ошол билдирмелер 
ортосунда бөлүштүрүү пропорционалдык негизде ишке ашырылат. 

- Улуттук банктын кредиттик аукционунда банктар тарабынан алын-
ган кредиттик ресурстар билдирмелерде көрсөтүлгөн чендер боюн-
ча сунушталат (Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечимин-
де белгиленген пайыздык ченден төмөн эмес).

44. Аукционго уруксат алган билдирмелерди Улуттук банкта иштеп 
чыгуу аукцион өткөрүлгөн күнү саат 13:00дөн 15:00гө чейин ишке ашыры-
лат. 

45. Аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алынган 
пайыздык чен төмөнкү формула боюнча эсептелинет

мында P – аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алын-
ган пайыздык чен, pi – канааттандырылган лоттордун пайыздык чени, qi 
- канааттандырылган лоттордун көлөмү.
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46. Өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча протокол толту-
рулуп ал, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасы тарабы-
нан бекитилип, кол коюлат.

47. Аукциондун жыйынтыгы бекитилгенден кийин, аукцион өткөрүлгөн күнү 
саат 16.00 кечиктирбестен, Улуттук банк аукциондун жыйынтыгын ка-
тышуучуларга маалымдоого тийиш. 

48. Аукциондорго код белгилөө. 

Аукциондорго код белгилөөнүн төмөнкүдөй түзүмү белгиленет. 

** ** **
  | | |____ кредиттик аукциондун ушул жылдагы катар номери

  | |_______ жылы

|__________ кайра каржылоо кредиттеринин аукционун идентификациялоо 

Мисалы:

АК 12 22
  | | |____ кредиттик аукциондун катар номери

| |_______ 2012 -жыл

  |__________ кайра каржылоо кредиттеринин аукционун иденти-
фикациялоо

49. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча расмий билдирмеде 
төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш: 
− аукциондун коду;
− аукцион өткөрүлгөн күн;
− төлөмдөрдүн көлөмү жана мөөнөтү;
− аукциондогу баштапкы пайыздык чен;
− билдирмелердин жалпы көлөмү;
− канааттандырылган билдирмелердин минималдуу жана максимал-

дуу пайыздык чендери;
− орточо салмактанып алынган пайыздык чен;
− билдирмелердин саны;
− жана башка маалыматтар.

50. Улуттук банк кредиттик аукциондун расмий жыйынтыгын аукцион 
өткөрүлгөн күнү саат 17:00гө чейин өз веб-сайтында жарыялайт. 
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7. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча эсептешүүлөрдү 
жүргүзүү

51. Канаттандырылган билдирмелер боюнча акча каражаттарынын сум-
масын Банктын Улуттук банктагы улуттук валютадагы корреспондент-
тик эсептерине өз учурунда жана толук чегерүү, өткөрүлгөн кредиттик 
аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын милдеттенмелеринин 
талаптагыдай аткарылышы болуп саналат. 

52. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражатта-
рынын чегерүү өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгына ылайык Улуттук 
банк менен Банк ортосундагы тиешелүү кредиттик келишим (Башкы ке-
лишимге карата №4-тиркеме) жана Күрөө келишими (Башкы келишим-
ге карата №5-тиркеме) тариздетилип жана аларга кол коюлган күндөн 
кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.

53. Эгерде мамлекеттик баалуу кагаздар жана/же Улуттук банктагы пайыз-
сыз депозиттик эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу уку-
гу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы күрөөлүк камсыздоо болсо, 
Улуттук банк менен Банк ортосундагы тиешелүү Кредиттик келишимди 
жана Күрөө жөнүндө келишимди тариздөө жана аларга кол коюу кредит-
тик аукцион өткөрүлгөн күндөн кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. 

54. Эгерде Банктын кредит портфели боюнча талап кылуу укугу күрөөлүк 
камсыздоодон болсо, Улуттук банк менен Банк ортосундагы тиешелүү 
Кредиттик келишимди жана Күрөө жөнүндө келишимди тариздөө жана 
аларга кол коюу кредиттик аукцион өткөрүлгөндөн кийинки 10 жумуш 
күнү ичинде ишке ашырылат. 

55. Кредиттин суммасына пайыздарды кошуп эсептөө жыл ичинде 360 күн 
эсебинде, кредитти айкын пайдаланган мезгил үчүн төмөнкү формула 
боюнча ишке ашырылат. 

− P = (C x I x T)/360/100, мында: 
− Р – чегерилген пайыздар; 
− С – кредиттин суммасы (сом); 
− I – чен (жылдык %); 
− Т – берилген кредиттин мөөнөтү (күндөр менен).

8. Катышуучулардын жоопкерчилиги жана санкциялар
57. Эгерде, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк тара-

бынан жеңүүчү катары бекитилген Банк кредиттик ресурстарды алуу-
дан баш тартса же Башкы келишимдин жана ушул Жобонун талап-
тарына ылайык Кредиттик келишимди, Күрөө жөнүндө келишимди өз 
учурунда алып келбесе, Банктын билдирмеси жокко чыгарылып, ага 
карата Башкы келишимде каралган айыптык санкциялар колдонулат. 
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58. Банк, күрөөлүк камсыздоонун болушу жана ушул Жобонун 54 жана 
55-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө анын өз убагында берилиши үчүн 
жоопкерчилик тартат. 

59. Банк кредиттин негизги суммасынын жана ал боюнча чегерилген пай-
ыздардын өз убагында жана толугу менен төлөнүшү, анын ичинде кре-
диттик ресурстар ушул Жобонун 22-пунктунда белгиленген максаттар-
га жөнөтүлгөн учурларда да, ал үчүн жоопкерчилик тартат. 

60. Банк кредиттик аукциондо алган ресурстар боюнча карызын жана кре-
дит боюнча пайыздарды белгиленген мөөнөттөрдө төлөбөгөн шартта, 
өндүрүүнү жүргүзүү кошумча маалымдоосуз эле, Банктын корреспон-
денттик эсебинен каражаттарды талашсыз тартипте эсептен алып са-
луу аркылуу, Улуттук банк тарабынан ишке ашырылат. 

61.Эгерде кредиттин негизги суммасынын, ага кошуп эсептелинген пайыз-
дардын ордун жабууга багытталган кандай болбосун төлөм, ошондой 
эле Башкы келишимден, Кредиттик келишимден улам келип чыккан 
башка төлөмдөр толук көлөмдө жана/же белгиленген мөөнөт ичинде 
төлөнбөй калса, мындай карыз мөөнөтүндө төлөнбөгөн катары эсепте-
линип, Банкка карата Башкы келишимде каралган айыптык санкциялар 
колдонулат. 

9. Кредитти пролонгациялоо тартиби

62. Банк тарабынан ушул Жобонун 21-пунктунда көрсөтүлгөн талаптар 
аткарылып жана кредиттик ресурстар боюнча негизги суммасы жана 
пайыздарынын орду өз учурунда жана толук жабылган шартта, Бан-
ктын өтүнүч катынын негизинде Улуттук банк кредиттик ресурстарды 6 
айдан ашпаган мөөнөткө бир жолу пролонгациялоого укуктуу. 

63. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн 6 айлык 
мөөнөткө берилген кредиттик ресурстар пролонгацияланат. 

64. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн берилген 
кредиттик ресурстар алгачкы кредиттик келишимде көрсөтүлгөн же 
акыркы өткөрүлгөн кредиттик аукциондо белгиленген пайыздык чен-
дердин максималдуусуна барабар пайыздык чен боюнча бир гана жолу 
пролонгацияланышы мүмкүн.

65. Кредиттик ресурстарды пролонгациялоо үчүн Банк, жаңы Кредиттик ке-
лишим жана Күрөө келишимин түзүү үчүн кредиттин мөөнөтү бүткөнгө 
чейинки кеминде 1 ай ичинде кредитти пролонгациялоо тууралуу 
өтүнүч катты Улуттук банкка жөнөтүүгө тийиш. 
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10. Кредитти төлөө тартиби
66. Кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу кредиттин мөөнөтү бүткөн 

күнү операциялык күндүн акырына чейин, улуттук валютадагы өз кор-
респонденттик эсебинен Улуттук банктагы тиешелүү эсепке акча ка-
ражаттарынын сумасын которуу аркылуу ишке ашырылат. Кредитти 
пайдалангандыгы үчүн пайыздарды кошуп эсептөө жана төлөө Банк 
тарабынан кредиттик келишимге ылайык ай сайын жүзөгө ашырылып 
турат.

67. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген 
пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же дем алыш 
күнгө туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасын жана/же ал 
боюнча чегерилген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү ишке ашы-
рылат.

68. Кредитти төлөө күнү кредиттин негизги суммасы жана/же ага кошуп 
эсептелинген пайыздар толук көлөмдө төлөнүүгө тийиш, жарым-
жартылай төлөөгө жол берилбейт.

69. Банк, Башкы келишимде жана Кредиттик келишимде каралган карыз-
дын негизги суммасын жана ал боюнча пайыздарды пландаштырылып 
жаткан төлөө күнүнө чейинки үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен, Улут-
тук банкка ал тууралуу алдын ала билдирүү менен мөөнөтүнөн мурда 
бөлүп төлөөгө же толугу менен төлөөгө укуктуу. 

70. Кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча Банк өз милдеттенме-
лерин өз убагында жана толук аткарган шартта, Улуттук банк күрөөнүн 
түрүнө жараша 10 жумуш күнү ичинде күрөөнү бошотуп берет. 

71. Эгерде кредит мөөнөтүндө төлөнбөсө, төлөмдөр кийинкиге калтырыл-
байт. Банктын кредит боюнча жоопкерчилиги Башкы келишимде жана 
Кредиттик келишимде каралат. 

72. Эгерде ушул жобого ылайык Банкка берилген кредит мөөнөтүндө 
төлөнбөсө, Улуттук банк: 
- кредитти төлөөнүн эсебине кредиттин негизги суммасына, чегерил-

ген пайыздарга жана айыптык санкцияларга барабар өлчөмдөгү акча 
каражаттарын Банктын улуттук валютадагы корреспонденттик эсеби-
нен акцептсиз тартипте эсептеп алып коет; 

- кредиттин, ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана 
айыптык төлөмдүн ордун, ушул Жобого, кредиттик аукциондор 
жөнүндө Башкы келишимге жана Күрөө келишимине ылайык күрөө 
предметинен өндүрүүнү жүргүзүүнүн эсебинен жаба алат;
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11. Корутунду жобо
73. Кредиттик аукциондорду өткөрүүнү өркүндөтүүгө багытталган, ушул 

Жобого карата өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк Башкарма-
сынын чечими менен сунушталат. 
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Улуттук банк Башкармасынын
20__-жылдын «____»________№__ токтому 

менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо 
жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында 

кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» 
жобого карата тиркеме  

КРЕДИТТИК АУКЦИОН ЖӨНҮНДӨ БАШКЫ КЕЛИШИМ 

Бишкек шаары      20__-жылдын ___________№ _____

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын негизинде иш алып барган 
____________________________атынан, бир тараптан (___________ 
№____ буйруктун негизинде) жана мындан ары «Банк» деп аталуучу 
_____________________ атынан Уставдын негизинде иш алып барган 
__________________________ экинчи тараптан, биргелешип «Тараптар» 
деп аталуучулар, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Улуттук 
банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо макса-
тында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобого (мын-
дан ары – Жобо) таянуу менен, төмөнкүлөр боюнча Кредиттик аукцион 
жөнүндө мына ушул Башкы келишимди (мындан ары - Башкы келишим) 
түзүштү: 

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Банкка кайра каржылоого 

жана ликвиддүүлүктү колдоого Улуттук банк тарабынан кредиттердин 
берилиши жана андан улам келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө 
салуу шарттарын жана тартибин аныктоо, ушул Башкы келишимдин 
предметинен болуп саналат. 

2. КРЕДИТ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ
2.1. Кредит алуу тартиби жана аны пайдалануу шарттары ушул Жобо 

жана ушул Башкы келишим аркылуу жөнгө салынат. 
2.2. Ушул Башкы келишимге ылайык кайра каржылоого кредит алуу үчүн, 

Банк ушул Жобого жана ушул Башкы келишимге карата кошо тиркел-
ген 2-тиркемеге ылайык, Улуттук банкка билдирме берүүгө тийиш. 

2.3. Тараптар Банктын кредит алууга билдирмеси, Улуттук банктан кредит 
алууга жана тиешелүү күрөөлүк камсыздоону сунуштоого Банктын 
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ыйгарым укуктуу органдарынын чечими менен тастыкталууга тийиш 
экендигине макул болушат. 

2.4. Банк кредит алуу үчүн ушул Жобонун 26-пунктунун талаптарына жооп 
берүүгө жана ошол адамдар кол тамгалар үлгүлөрүнүн карточкасын-
да көрсөтүлбөсө, кредит алууда Банктын атынан документтерге кол 
коюуга ыйгарым укуктуу жоопкерчиликтүү адамдарынын (ушул Баш-
кы келишимге карата 1-тиркеме) тизмесин берүүгө, ошондой эле кам-
сыздоо катары сунуштоо үчүн жетиштүү сандагы күрөөлүк камсыздо-
осу болууга тийиш. 

2.5. Банкка кредит улуттук валютада кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү 
колдоо максатында, кредиттик келишимде белгиленген төлөө мөөнөтү 
менен, Жобонун 35-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөткө берилет.

2.6. Банк Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды банктар ара-
лык рынокто, валюта рыногунда жана мамлекеттик баалуу кагаздар 
рыногун кошо алганда, баалуу кагаздар рыногунда операцияларды 
жүргүзүү, ошондой эле өз инсайдерлери же аффилирленген жактары 
менен менен операцияларды жүргүзүү үчүн колдонууга укуктуу эмес. 
Банк Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды ушул Жобонун 
14,15,18 жана 22-пункттарында көрсөтүлгөн максаттарга гана колдо-
нууга тийиш. 

2.7. Банк кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды кредиттик 
союздарды, микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик ком-
панияларды жана микрокредиттик агенттиктерди өзүнө камтыган бан-
ктык эмес финансы-кредиттик мекемелерди (мындан ары – БФКМ) 
кайра каржылоо үчүн колдонууга укуктуу. 

2.8. Эгерде, кредиттик ресурстар ушул Башкы келишимдин 2.7-пунктунда 
белгиленген максаттарга багытталган болсо, анда Банктар БФКМдер-
ге кредиттик ресурстарды сунуштаган күнү Банк менен БФКМдин 
ортосунда түзүлгөн кредиттик келишимдин көчүрмөсүн сунуштоо ме-
нен Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирет.

2.9. Банктын БФКМдерге кредиттик ресурстарды берүүдөгү максималдуу 
маржасы Улуттук Банк Башкармасы тарабынан белгиленет. 

2.10. Контролдук кылуу максатында, Улуттук банк зарыл болгон , анын 
ичинде кредиттин максаттуу пайдаланылышы ж.б. боюнча маалы-
маттарды Банктан талап кылууга жана алууга укуктуу. Банк кредиттик 
каражаттардын пайдаланылышы тууралуу отчетту жана башка зарыл 
документтерди Улуттук банкта белгиленген формада жана мөөнөттө 
Улуттук банктын талап кылуусуна жараша берет. 

2.11. Кредит белгиленген пайыздык чен боюнча, күрөөлүк камсыздоо ал-
дында, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча берилет.
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2.12. Кредиттик аукциондун жыйынтыктары ушул Башкы келишимге кара-
та 3-тиркемеге ылайык Банкка маалымдалат.

2.13. Кредит Банкка тиешелүү Кредиттик келишимди тариздөө менен 
берилет, анда кредит берүүнүн конкреттүү шарттары берилген: 
өлчөмү (суммасы), кредиттин мөөнөтү, пайыздык чен, кредиттин не-
гизги суммасын жана ал боюнча пайыздарды төлөө шарттары ж.б. 
Көрсөтүлгөн Кредиттик келишимде ушул Башкы келишимге шилте-
ме камтылууга тийиш. Аукционго катышуучунун ыйгарым укуктуу 
адамынын колу коюлган Кредиттик келишим Жобонун 54-55-пун-
кттарында көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө берилүүгө тийиш. 

2.14. Кредит алууга жактырылган билдирменин негизинде Улуттук банк, 
Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражат-
тарын 53-пунктта көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде чегерүүнү жүзөгө ашы-
рууга милдеттенет.

3. КРЕДИТТИН КАМСЫЗДООСУ
3.1. Банктын ушул Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча кре-

диттин негизги суммасын кайтарып берүү, ал боюнча кошуп эсепте-
линген пайыздарды, туумдарды жана айыптык санкцияларды төлөөгө 
тиешелүү өзүнө алган милдеттенмесин аткаруунун камсыздоосунан 
болуп, ушул Жобонун 37-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоо 
саналат. Ушул Келишим жана Кредиттик келишим боюнча милдеттер-
дин камсыздоосу болуп саналган күрөөлүк камсыздоолордун айкын 
тизмеги, Банк менен Улуттук банктын ортосунда түзүлгөн Күрөө кели-
шиминде көрсөтүлөт. 

3.2. Банк күрөөлүк камсыздоону 54- жана 55-пункттарда көрсөтүлгөн 
мөөнөттөрдө каттоого милдеттенет. 

3.3. Банктар Күрөө жөнүндө көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоону Кредиттик 
келишимге алмаштырууга укуктуу. Мында МБКлар жана/же БФКМге– 
кредиттик ресурстарды алуучуга менчик укугунда таандык болгон, 
Улуттук банктын пайызсыз депозиттик эсебиндеги акча каражаттары-
на талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы күрөөлүк 
камсыздоо боло алышат. 

3.4. Күрөөлүк камсыздоо алмаштырылган жана Банк МБКларды жана/же 
БФКМге– кредиттик ресурстарды алуучуга менчик укугунда таандык 
болгон нак эмес чет өлкө валютасын күрөөлүк камсыздоо катары су-
нуштаган шартта, БФКМ өз МБКларын жана/же Улуттук банктагы пай-
ызсыз депозиттик эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу 
укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасын кайра күрөөгө коюу уку-
гуна макулдугун Улуттук банкка берүүгө тийиш.



26

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2013

4. КРЕДИТТИ ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ
4.1. Кредиттин негизги суммасын жана ал боюнча кошуп эсептелинген 

пайыздарды төлөө ушул Жобонун 66, 67 жана 68-пункттарына, ошон-
дой эле Кредиттик келишимге ылайык жүзөгө ашырылат.

4.2. Кредиттин негизги суммасы жана ага кошуп эсептелинген пайыздар 
боюнча тиешелүү милдеттенмелер Банк тарабынан өз учурунда жана 
толук аткарылган шартта Улуттук банк, күрөөлүк камсыздоону бошо-
тот. Улуттук банк күрөөнү анын түрүнө жараша 1- жумуш күнү ичинде 
бошотууну жүзөгө ашырат. 

4.3. Банк тарабынан кредиттин негизги суммасы жана ага кошуп эсеп-
телинген пайыздар боюнча тиешелүү милдеттенмелер Кредиттик 
келишимде белгиленген мөөнөттө аткарылбай калган шартта, Банк 
милдеттенмелер аткарылбай калган учурдан тартып, өзүнүн Улуттук 
банктагы корреспонденттик эсебинен кредиттин негизги суммасын 
жана/же ал боюнча чегерилген пайыздардын, туумдардын жана ай-
ыптык төлөмдөрдүн ордун жабуу үчүн жетиштүү суммадагы каражат-
тарды акцептсиз тартипте эсептен алып салууга Улуттук банкка укук 
берет. Бул учурда Улуттук банк, Банктын корреспонденттик эсебинен 
алынып салынган суммасынын чегинде күрөө предметин бошотуп 
берүүгө милдеттүү. 

4.4. Банктын Улуттук банктагы улуттук валютадагы корреспонденттик 
эсебиндеги каражаттар кредиттин негизги суммасынын жана/же 
ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана айыптык 
төлөмдөрдүн ордун жабуу боюнча милдеттенмени аткаруу үчүн же-
тишсиз болуп калган шартта, Банк кредиттин камсыздоосу катары су-
нушталган, күрөө предметинен болуп саналган мамлекеттик баалуу 
кагаздардан соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнүн эсебинен 
кредит боюнча Банктын аткарылбай калган милдетенмелеринин ор-
дун жабууга Улуттук банкка токтоосуз түрдө макулдугун берет. Бул 
учурда Улуттук банк, кредит боюнча милдеттенмелер белгиленген 
мөөнөттө аткарылбай калгандыгын жана күрөө предметинен соттук 
эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзгөндүгү жол-жобосу жөнүндө Банкка 
кат жүзүндө маалымдайт. 

4.5. Банктын кредит боюнча аткарылбаган милдеттенмелеринин ордун 
жабуунун эсебине ага карата менчик укугу Улуттук банкка өткөн күрөө 
, Улуттук банктын балансына  Финансылык отчеттуулуктун эл аралык 
стандарты жана Улуттук банк Башкармасынын токтому менен беки-
тилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  Эсептик саяса-
тына ылайык адилет нарк боюнча кабыл алынат.

4.6. Өндүрүлүп алынган мамлекеттик баалуу кагаздардын эсебинен Бан-
ктын кредиттин негизги суммасы боюнча Улуттук банк алдындагы 
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карызынын, ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана 
айыптык төлөмдөрдүн орду жабылууга тийиш.

4.7. Улуттук банктын Банкка карата утурлап койгон талаптарын эске алуу 
аркылуу алынган суммалар жетишсиз болуп калган шартта, Улуттук 
банк Банктын кандай болбосун башка мүлкүнөн жана талап коюу 
укугунан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жетпеген 
сумманы алууга укуктуу. 

4.8. Улуттук банктын бардык талаптарын канааттандыруудан кийинки кал-
ган сумма Банктын Улуттук банктагы улуттук валютадагы корреспон-
денттик эсебине чегерилет. 

5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
5.1. Банк ушул Жобого, Башкы келишимге жана Кредиттик келишимге 

ылайык, кредит боюнча өз милдеттенмелери үчүн толук жоопкерчи-
лик тартат.

5.2. Улуттук банк тарабынан жеңүүчү катары таанылган Банк кредиттик 
каражаттарды алуудан баш тарткан шартта, ал кийинки кредиттик 
аукциондорго катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт жана канааттанды-
рылган билдирмеден бир пайыз өлчөмүндө айыптык төлөмдү аукцион 
боюнча эсептешүү жүргүзүлгөн күндөн кийинки жумуш күнүнөн кечик-
тирбестен төлөөгө тийиш. 

5.3. Банк күрөөлүк камсыздоонун болушу жана өз убагында сунушталы-
шы үчүн жоопкерчиликтүү.

5.4. Банк, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк менен 
кредиттик келишимге, Күрөө келишимине өз убагында кол коюулушу 
үчүн жоопкерчилик тартат. Эгерде Банк, кол коюлган жана тиешелүү 
деңгээлде тариздетилген Кредиттик келишимди, Күрөө келишимин 
жана кредит алууга Банктын тиешелүү ыйгарым укуктуу органда-
рынын чечимин белгиленген мөөнөттөрдө сунуштабаса, Банктын 
билдирмеси жокко чыгарылат. Бул учурда Банк аукцион боюнча 
эсептешүүлөр жүргүзүлгөн күндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктир-
бестен, канааттандырылган билдирмеден бир пайыз (1%) өлчөмүндө 
бир жолку айыптык төлөм төлөп берет жана бул Банкка карата кийин-
ки аукциондорго катышуу боюнча чектөөлөр белгиленет. 

5.5. Эгерде, Башкы келишимден жана Кредиттик келишимден улам 
кредиттин негизги суммасынын жана/же ага чегерилген пайыздар-
дын ордун жабууга багытталган кандай болбосун төлөм толук эмес 
төлөнүп жана белгиленген мөөнөттө ишке ашырылбаса, мындай 
карыз мөөнөтүндө төлөнбөгөн катары каралып, ага мөөнөтүндө 
төлөнбөгөн карыздын суммасынан 0,1% өлчөмүндө туум чегерилет. 
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Туум мөөнөтүндө төлөнбөгөн ар бир күн үчүн, төлөнбөгөн карыз ке-
лип чыккан күндөн тартып орду жабылбаган сумманын бөлүгү толугу 
менен төлөнгөнгө чейин чегерилип турат. 

5.6. Улуттук банк Жобого жана Башкы келишимге ылайык кредиттик аук-
циондун жыйынтыгы боюнча Банктардын Улуттук банктагы коррепон-
денттик эсептерине канааттандырылган билдирмелер боюнча акча 
каражаттарынын суммасын өз убагында жана толугу менен чегери-
лишине, ошондой эле кредит жана ал боюнча чегерилген пайыздар 
боюнча Банк өз милдеттенмелерин учурунда жана толугу менен ат-
карган шартта, күрөөлүк камсыздоонун бошотулуп берилиши үчүн 
жоопкерчиликтүү. Эгерде, Банктын корреспонденттик эсебине улут-
тук валютадагы кредиттик каражаттар өз учурунда жана/же толугу ме-
нен чегерилбесе, Улуттук банк Банкка мөөнөтүндө төлөнбөгөн мил-
деттенменин суммасынан 0,1% өлчөмүндө туум төлөп берүүгө тийиш. 

5.7. Улуттук банк, ушул Жобонун, Башкы келишимдин жана Кредиттик 
келишимдин шарттарынын бузууга жол берилишинен улам, Банктын 
чыгым тартышы үчүн жоопкерчиликтүү эмес. 

5.8. Тараптар, ушул Жобого жана Башкы келишимге ылайык, кредит алуу 
жана анын ордун жабуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө байла-
ныштуу алардын кызматкерлеринин иш-аракеттеринин тактыгы, өз 
убагында аткарылгандыгы жана купуялуулуктун сакталышы үчүн жо-
опкерчилик тартышат. 

6. ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАР
6.1. Жердин силкиниши жана башка табигый кырсыктар, мамлекеттик 

органдардын аракеттери жана чечимдери, согуш аракеттери жана 
массалык баш аламандык сыяктуу, ушул Башкы келишимде тараптар 
болушкандардын контролдугуна жатпаган жана аларга ушул Башкы 
келишим жана кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин ат-
каруусуна тоскоолдук кылган кырдаалдардын тике же кыйыр түрдө та-
асир этишинен улам, форс-мажордук жагдайлар келип чыккан шарт-
та, милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрү ошол күтүүсүз жагдайлар 
орун алып турган убакытка шайкеш, бирок ушул Башкы келишимдин 
жана Кредиттик келишимдин же көрсөтүлгөн форс-мажордук жагдай-
лар келип жеткенден кийин аткарылуучу бөлүгүн аткаруу мөөнөтүнө 
олуттуу таасир тийгизген өлчөмдө гана кийинкиге жылдырылат. 

6.2. Жобонун 22, 23-пункттарында белгиленген талаптар Банк тарабынан 
аткарылган шартта жана кредиттик ресурстар боюнча пайыздардын 
орду өз учурунда жабылган учурда, Банктын өтүнүч катынын негизин-
де Улуттук банк Банкка кредиттик ресурстун мөөнөтүн 6 айдан ашпаган 
мөөнөткө бир жолу пролонгациялоо мүмкүнчүлүгүн берүүгө укуктуу. 
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6.3. Улуттук банк тарабынан 6 айга кайра каржылоо максаттарында бе-
рилген кредиттик ресурстар гана пролонгацияланат. 

6.4. Кайра каржылоо максаттарында Улуттук банк тарабынан берилген 
кредиттик ресурстар бир гана жолу алгачкы Кредиттик келишимде 
белгиленген ченге барабар болгон пайыздык чен боюнча пролонга-
цияланат.

6.5. Кредиттик ресурстарды пролонгациялоо үчүн Банк, жаңы Кредиттик 
келишим жана Күрөө жөнүндө келишим түзүү үчүн кредиттин мөөнөтү 
келип жеткенге чейин кеминде 1 ай мурда кредитти пролонгациялоо 
жөнүндө өтүнүч катын Улуттук банкка жөнөтүүгө милдеттүү. 

6.6. Ушул Башкы келишимдин эки Тарабы тең тез арада, Башкы келишим 
жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттерин аткарууга тоскоол-
дук кылган форс-мажордук жагдайлардын башталышы жана кийинче-
рээк аларды аткаруусу жөнүндө бири-бирине оозеки жана кат жүзүндө 
2 (эки) жумуш күнү ичинде маалымдоосу зарыл. 

6.7. Тараптардын бири форс-мажордук жагдайлардан улам, ушул Башкы 
келишим жана кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмесин атка-
ра албай калса, бирок ал ошол жагдайлардын кесепеттерин четтетүү 
үчүн бардык зарыл чараларды өз учурунда көргөн болсо, Башкы ке-
лишимдин жана кредиттик келишимдин шарттарын бузууга жол бер-
гендик катары каралбайт. 

7. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ
7.1. Ушул Башкы келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан талаш 

маселелер жана пикир келишпестиктер, өз ара алгылыктуу чечимди 
кабыл алуу максатында тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу жөнгө 
салынууга тийиш.

7.2. Ал эми жөнгө салынбаган талаш маселелер Кыргыз Республикасы-
нын колдонуудагы мыйзамдарында жана башка ченемдик укуктук ак-
тыларында белгиленген тартипте чечилет. 

8. БАШКА ШАРТТАР
8.1.  Башкы келишимдин шарттары Тараптардын макулдугу боюнча толук-

талышы жана өзгөртүлүшү мүмкүн.
8.2.  Башкы келишимге карата бардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр кат 

жүзүндө даярдалып, Тараптар ага кол койгон шартта, анык болуп са-
налат. 

8.3. Башкы келишим орус тилинде 3 нускада түзүлгөн, алардын ар бири 
юридикалык күчкө ээ. Келишимдин 2 нускасы Улуттук банкта калып, 
ал эми бир нускасы өтүнүч менен кайрылган Банкка берилет. 
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8.4.  Башкы келишимге карата 1, 2, 3, 4 жана 5-тиркемелер анын ажыра-
гыс бөлүгү болуп саналат. 

9. КЕЛИШИМДИН АРАКЕТТЕНҮҮ МӨӨНӨТҮ ЖАНА 
АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ

9.1. Башкы келишим, ага эки тарап тең кол койгон учурдан тартып күчүнө 
кирет жана бир жыл аралыгында колдонулат. Башкы келишимдин иш-
аракетинин токтотулушу алынган кредиттерди кайтарып берүү жана 
мамлекеттик баалуу кагаздар предметинен болуп саналган күрөө 
шарттарын сактоо боюнча Банктын милдеттенмелерин, ошондой эле 
Башкы келишимде жана Жободо каралган тартипте күрөөнү бошотуп 
берүү боюнча Улуттук банктын милдеттенмесин токтотпойт.

9.2. Башкы келишим, анын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейинки бир кален-
дардык ай мурда, тараптардын бири аны токтотуу ниетин билдирип, 
кат жүзүндө кайрылбаса, ар бир кийинки календардык жылга уза-
ртылган катары эсептелинет. 

9.3. Улуттук банк төмөнкү учурларда Банкка алдын ала билдирүүсүз эле, 
бул Башкы келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу: 
- Банк ушул Жобонун жана Башкы келишимдин шарттарын бузууга 

жол берген болсо;
- Улуттук банк тарабынан берилген банктык операцияны жүргүзүү 

укугуна лицензия Банктан кайтарылып алынган болсо;
- Банктын иши юридикалык жак катары Кыргыз Республикасынын 

колдонуудагы мыйзамдарына ылайык токтотулса;
- Банк банкрот деп жарыяланса.

10. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ 

Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы 
Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы 
көчө, 101.

Кызматы__________________

(кол тамгасы)______________М.О.

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК
Бишкек шаары, ____________ көчөсү.
Улуттук банктагы корэсеби 
№1010126_____
Улуттук банктын БИК №____
ИНН №___________
ОКПО №__________
Мамлекеттик салык инспекциясынын 
коду: _____
Кызматы_______________

(кол тамгасы)_________________М.О.



31

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2013

Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№1-тиркеме
20___-жылдын «____»_______№______ 

Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын 
өтүнүчүнө кол коюуга жана Улуттук банктан кредит алуу үчүн күрөөлүк 

камсыздоону берүүгө укуктуу 
БАНКТЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ АДАМДАРЫНЫН ТИЗМЕСИ

Бишкек шаары     20____-жылдын «___» ____________ 

Ушул аркылуу _________________________________________________, 
    (банктын аталышы)
_______________________________________________________ атынан
  (аты-жөнү, кызматы)
___________________ негизинде иш алып барган __________________
_________________________ төмөнкү адамдарга кредиттик аукциондун 
жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын өтүнүчүнө кол коюга укук че-
герет. 
1. Банктын жоопкерчиликтүү адамынын аты-жөнү ____________________
2. Банктын жоопкерчиликтүү адамынын электрондук почтасынын 
 дареги___________________________________ 
3. Банктын жоопкерчиликтүү адамынын жумуштагы телефон 
 номери_________________

Кандайдыр бир өзгөрүүлөр жүргөн шартта Банк, кредиттик аукциондун 
жыйынтыгы боюнча кредит алууга банктын өтүнүчүнө кол коюуга укуктуу 
жоопкерчиликтүү адамдардын жаңыртылган тизмесин Улуттук банкка су-
нуштайт.

Банктын кредит алуу билдирмесине кол коюу укугуна ээ банктын 
жоопкерчиликтүү адамдарынын жаңыртылган тизмеси, кредиттик аукци-
ондун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын билдирмесине кол коюу-
га укуктуу жоопкерчиликтүү адамдары алмашкан учурда да жаңыртылган 
тизме сунушталат. 

Кызматы

Аты-жөнү__________________Кол тамгасы___________М.О.___________ 
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 Кредиттик аукциондор жөнүндө
Башкы келишимге карата

№2-тиркеме

20____-жылдын «____»_______№______

КРЕДИТТИК АУКЦИОНГО КАТЫШУУ ҮЧҮН № _________ БИЛДИРМЕ

20____-жылдын «____»_______
 

Карызгер______________________________________________________ 
 (Банк-карызгердин аталышы) 

1. Ушул аркылуу Банк, ___________ суммасындагы (суммасы сан менен 
жана жазуу түрүндө) кредит алуу үчүн кредиттик аукционго катышууга 
билдирме жөнөтөт. 

2. Мында, кредиттик каражаттар боюнча төмөнкү ченди сунуш кылабыз: 

Кредит боюнча чен жылдык ________ % 

3. Кредит берүү күнү:___________________

Кредиттин ордун жабуу күнү: ______________

4. Кредиттин камсыздоосу катары: 

____________ сом суммасында (суммасы сан менен жана жазуу жүзүндө) 
мамлекеттик баалуу кагаздар түрүндө күрөө сунушталат, анын ичинде: 

п/
п№

Каттоо 
номе-

ри

Чыга-
рылган 

күнү

Төлөө 
күнү

Саны Мамлекет-
тик баалуу 

кагаздардын 
номиналы, 
сом менен

Номи-
нал-
дык 

наркы, 
сом 

менен
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Чет өлкө валютасы:

Валюта түрү Суммасы 

Кредит портфели:

Кредит портфелинин жалпы номиналдык наркы______________________
Күрөө катары берилген кредиттердин саны__________________________

5. Жободо жана Кредиттик келишимде каралган тартипте милдеттерин 
аткарбаган шартта Банк, кредит боюнча карыздын суммасын кор-
респонденттик эсептен акцептсиз тартипте эсептеп алып коюуга ма-
кулдук берет. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде 
каражаттар жетишсиз болуп калса, ал ушул билдирменин 4-пунктун-
да чагылдырылган күрөө предметинен, мамлекеттик баалуу кагаз 
менен камсыздалган милдеттенмелерин Жобого жана Кредиттик аук-
цион жөнүндө Башкы келишимге ылайык, дароо акцептсиз тартипте 
өндүрүүнү жүргүзүүгө Улуттук банкка укук берет. 

 
(Банк-карызгердин аталышы) 

Кызматы

Аты-жөнү_______________Кол тамгасы___________М.О.____________
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 Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№3-тиркеме
 20____-жылдын «____»_______№______

БИЛДИРМЕ

Ушул аркылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 20____-жыл-
дын «___»_____ болуп өткөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча 
Сиздин билдирмеңиз төмөнкү көлөмдө канааттандырылгандыгын маа-
лымдайт: 

Аукциондун 
коду

Банктын билдирмеси Берүү күнү Төлөө күнү
Суммасы (сом) % чен

     
  

_______________ ______________ _____________ 
Кызматы (кол тамгасы) (Аты-жөнү)  
 
 
Аткаруучу: Аты-жөнү

Тел:_____________ 
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      Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№4-тиркеме

20____-жылдын «____»_______№______

Кредиттик аукцион жөнүндө 20____жылдын “___”_______№___Башкы 
келишимге карата №____ кредиттик келишим

Бишкек шаары     ____-жылдын «___»________ 

Мындан ары “Улуттук банк” деп аталуучу Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы же «Күрөө кармоочунун» атынан, Кыргыз Республикасынын 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 
(20____ «___» _______№___ буйрук) негизинде иш алып баруучу 
___________________ бир тараптан жана мындан ары «Банк» же «Күрөө 
коюучу» деп аталуучунун атынан Уставдын негизинде иш алып бар-
ган ____________________ экинчи тараптан, мындан ары биргелешип 
«Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр жөнүндө ушул Келишимди (мын-
дан ары – «Келишим») түзүштү:

1. Кредиттик келишим предмети 

1.1. Улуттук банк, Кредиттик аукцион жөнүндө 20___жылдын 
«___»_______ № ______ Башкы келишимдин (мындан ары – Башкы кели-
шим) жана 20___жылдын «___»_______ № ______ Кредиттик аукцондун 
жыйынтыгы жана ушул Кредиттик келишимдин негизинде, Банкка ушул 
Кредиттик келишимде, Башкы келишимде жана «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо максаттарында кредиттик 
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жободо каралган шарттарда 
___________ сом суммасында (суммасы жазуу менен) кредит сунуштайт. 

2. Кредит берүү шарттары

2.1.  К р е д и т  2 0 _ _ _ ж ы л д ы н  « _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ т а р т ы п   
«____»______чейинки мезгилге _____ мөөнөткө берилет.
2.2 Кредит боюнча акча каражаттарды Банктын Улуттук банктагы корре-

спонденттик эсебине чегерилген күн, кредит берилген күн болуп са-
налат.

2.3. Улуттук банк кредит боюнча акча каражаттарды ушул Келишимге кол 
коюлгандан кийинки, күрөөнү жана ушул Кредиттик келишимге ылай-
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ык Банк тарабынан Улуттук банктан суралган кредит боюнча күрөө 
келишимин каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарда катталгандан 
кийинки жумуш күнү чегерилет. 

1.4. Банкка Улуттук банк тарабынан берилген кредит, ушул Кредиттик ке-
лишимдин алкагында кайра каржылоого жана ликвиддүүлүктү кол-
доого багытталган. 

1.5. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздык чен жылдык _____% (жа-
зуу жүзүндө) өлчөмүндө ушул Кредиттик келишимдин 2.1-пунктунда 
көрсөтүлгөн мөөнөткө белгиленет.

3. Кредитти пайдалануу шарттары 
3.1. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды кошуп эсептөө жана 

төлөө, Банк тарабынан ай сайын, карызды төлөө боюнча белгиленген 
графикке ылайык (ушул Кредиттик келишимге карата №1 тиркеме) 
жүзөгө ашырылат. Ал эми белгиленген график Кредиттик келишимдин 
ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Пайыздарды кошуп эсептөө Жобого 
ылайык жүзөгө ашырылат. 

3.2. Кредитти пайдалангандыгы үчүн ал боюнча карыздын негизги сумма-
сын жана кошуп эсетелинген пайыздарды төлөө, ушул Кредиттик ке-
лишимге жана кредит төлөө графигине ылайык (Кредиттик келишимге 
карата №1 тиркеме) жүзөгө ашырылат, бул график ушул Кредиттик 
келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

3.3. Эгерде, кредиттин негизги суммасын жана/же ага кошуп эсептелген 
пайыздарды төлөө күнү майрам күндөрүнө жана иштебеген же дем 
алыш күндөрүнө туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасын 
жана/же ага кошуп эсептелген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү 
жүзөгө ашырылат.

3.4. Кредит боюнча негизги сумманы жана/же ал боюнча кошуп эсептел-
ген пайыздарды төлөө боюнча төлөмдөрдү Банк Улуттук банктагы 
тиешелүү эсепке чегерет.

4. Күрөөлүк камсыздоо
4.1. Кредиттик келишимдин негизинде алынган кредит боюнча негиз-

ги сумманы, ал боюнча чегерилген пайыздарды, башка айыптык 
төлөмдөрдү, туумдарды ушул Кредиттик келишимге жана Башкы ке-
лишимге ылайык кайтарып берүү боюнча Банктын өзүнө алган мил-
деттенмелеринин аткарылышын камсыздоо катары, Банкка тиешелүү 
болгон __________ (күрөөнүн түрү көрсөтүлөт) саналат. Ушул Кредит-
тик келишим жана Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелеринин 
камсыздоосу катары Банктын Улуттук банкка күрөөгө берген Банкка 
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тиешелүү күрөөлүк камсыздоосунун айкын тизмеги, Банк менен Улут-
тук банк ортосунда келишилген күрөө жөнүндө тиешелүү келишимде 
көрсөтүлүүгө тийиш.

5. Башка шарттар
5.1. Ушул Кредиттик келишимде каралбаган башка шарттар, Тараптардын 

укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери ушул Жобо жана Баш-
кы келишим аркылуу жөнгө салынат.

5.2. Кредиттик келишимге карата бардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр 
кат жүзүндө даярдалган, кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү бо-
луп саналган кошумча келишим түзүү аркылуу киргизилет.

5.3. Жобого карата №3 жана №5 тиркемелер формасында берилген бил-
дирмени жана күрөө келишимин кошо алганда, ушул Кредиттик ке-
лишим, Улуттук банк менен Банк ортосунда түзүлгөн Кредиттик аук-
цион жөнүндө 20___жылдын «__»______ түзүлгөн №_____ Башкы 
келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ал тараптардын 
ар бири үчүн бирден, бирдей юридикалык күчкө ээ 3 анык нускада 
түзүлгөн. Нусканын бири күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым укук-
туу органдар үчүн каралган. 

6. ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА 
ТАРАПТАРДЫН КОЛ ТАМГАЛАРЫ

Улуттук банк 
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы
Бишкек ш., Умөталиев 
атындагы көчө,101.

Кызматы_______________

(кол тамгасы)__________М.О

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/
ЖАК
Бишкек, ш. ____________ көчөсү
Улуттук банктан корэсеп 
№1010126_______ 
Улуттук банктын БИК №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
МСИнин коду: _____
Кызматы_________________

(кол тамгасы)____________М.О.
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20____-жылдын «___»_______№_____ 
Кредиттик келишимге карата 

№1-тиркеме

Кредит төлөө графиги

Кредиттин суммасы: _______________сом
Пайыздык чен (жылдык):_____%
Пайыздарды төлөө: ай сайын
Эсептөө жылы: 360 күн
Кредиттин мөөнөтү:_____күн
Кредит берүү күнү: 20__ж. «__»______
Кредитти кайтаруу күнү: 20__ж. «__»______

Айлар Төлөө күнү Пайыздарды 
төлөө*

Негизги 
сумманы 

төлөө

Бардыгы 
болуп, ордун 
жабууга ка-

рата

Жыйынты-
гында 

* пайыздарды эсептөөдө кредитти пайдалануунун айкын күндөрү эсепке 
алынат.

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы

Кызмат орду___________

(кол тамгасы)__________ М.О.

Банк:
ААК/ЖАК «Коммерциялык банк»

Кызмат орду ________________

(кол тамгасы)___________ М.О.
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Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№5-тиркеме
    

20____-жылдын «___»_______№_____ Кредиттик келишимге карата 

күрөө келишими

Бишкек ш.  №___________ 20____ «___» _______№ _______ 

Мындан ары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын (20__жылдын “___”______ №____ 
буйруктун) негизинде “Улуттук банк” деп аталуучу Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын атынан иш алып барган __________________________
_______ бир тараптан жана мындан ары «Банк» деп аталуучунун атынан 
Уставдын негизинде иш алып баруучу ______________________________
_______________ экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуу-
чулар биргелешип, төмөнкүлөр тууралуу ушул Келишимди (мындан ары 
«Келишим») түзүштү:

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _________ (суммасы жазуу менен) 

сом өлчөмүндө кредит сунуштады. Кредитти жана ага кошуп эсеп-
телген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү, Кредиттик аукцион 
жөнүндө 20__жылдын «____»_______№____Башкы келишимдин ал-
кагында (мындан ары-Башкы келишим) 20___жылдын «___»_______ 
№ __ Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, _______
жылдын “__”______ келип жетет.

1.2. Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча милдеттеринин аткары-
лышын камсыз кылуу үчүн Күрөө кармоочуга ______ (суммасы жа-
зуу түрүндө) сом өлчөмүндөгү жалпы номиналдык нарктагы төмөнкү 
чыгарылыштагы жана көлөмдөрдөгү ________________ (МБК) күрөө 
катары өткөрүп берет:
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№№ 
п/п

Каттоо 
номери

МБКлар 
чыгарыл-

ган күн

МКБлар-
дын 

орду жа-
былган 

күнү 

МБКлар-
дын
саны

(даана)

1 
МБКнын 

номи-
налдык 
баасы 
(сом)

МБКнын 
номи-

налдык 
наркы
(сом)

Жый-
ынты-
гында:

1.3. Ушул Келишим бүтүндөй аракеттенүү мөөнөтү ичинде Күрөө коюучу-
нун Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча милдеттенме-
леринин аткарылышынын камсыздоосу катары кызмат кылат. 

1.4. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында, кредиттин негизги сумма-
сын жана ага кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык санкцияларды 
жана туумдарды кошо алганда, Кредиттик келишим жана Башкы ке-
лишим боюнча өз милдеттенмелерин толук көлөмдө, ушул Келишим-
дин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөлүк мүлк аркылуу жооп берет; 
чыгымдардын жага Кредиттик келишимге жана Башкы келишимге 
ылайык негизги милдеттенмени аткарбай коюудан, мөөнөтүн өткөрүп 
жиберүүдөн же талаптагыдай аткарбай коюудан улам келип чыккан 
башка чыгашалардын (соттук чыгашаларды кошо алганда) ордун тол-
турууга . 

1.5.  Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында өз милдеттенмелерин 
толук же жарым жартылай аткарбай койгон учурда, ушул Келишим-
де, Башкы келишимде жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 
мыйзам актыларында белгиленген тартипте, күрөөгө коюлган мамле-
кеттик баалуу кагаздарга карата менчик укугу Күрөө кармоочуга өтөт. 

1.6.  Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн, күрөөгө 
коюлган Мамлекеттик баалуу кагаздар башка жерде күрөөгө коюлба-
гандыгын, талаш-тартышта эместигин жана ага тыюу салынбаганды-
гын, ошондой эле Күрөө коюучунун башка милдеттерин камсыздоо 
предмети эместигине кепилдик берет. 

 
2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

2.1.  Күрөө коюучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
2.1.1. Күрөөгө коюлган мамлеттик баалуу кагаздарды Күрөө кармоочунун 

кат жүзүндөгү макулдугусуз кимдир-бирөөгө кайтарымсыз бербөөгө, 
башка күрөөгө койбоого, алмаштырбоого (ушул Келишимде карал-
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ган учурларды эске албаганда), ошондой эле кандайдыр бир негиз-
дер боюнча аны пайдаланбоого. 

2.1.2. Жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү жана ушул Келишим, Кредиттик 
келишим жана Башкы келишим боюнча Күрөө кармоочу алдында 
милдеттерин аткаруусуна таасир этиши мүмкүн болгон ишиндеги 
башка өзгөрүүлөр тууралуу, алар күчүнө кирген күн келип жеткенге /
башталганга чейин мүмкүн болушунча алдын ала маалымдоого;

2.1.3. Күрөөгө коючу Кредиттик келишим, Башкы келишим жана ушул Ке-
лишим боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткара албай калган 
же талаптагыдай аткарбаган учурда, ушул Келишимдин жана Кыр-
гыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык, 
мамлекеттик баалуу кагаздардан токтоосуз түрдө, соттук эмес тар-
типте өндүрүүнүн жүргүзүлүшүн толугу менен гарантиялайт жана 
макулдугун берет;

2.1.4. Ушул келишимдин каттоодон өткөртүлүшү жана күчүнө киргизилиши 
үчүн зарыл болгон, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мый-
замдарында каралган бардык иш чараларды өз учурунда жана та-
лаптагыдай ишке ашырууга. 

2.2. Күрөө коюучу пайдалануу укугусуз эле күрөөдөгү мамлекеттик баа-
луу кагаздарга ээлик кылуу жана пайдалануу укугуна ээ (купондук 
төлөөлөрдү алууга). 

2.3. Ушул Келишим боюнча күрөө предметинен болуп саналган мамлекет-
тик баалуу кагаздарды кайра күрөөгө коюуга жол берилбейт.

2.4. Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу:
2.4.1. Күрөө коюучудан ушул Келишимде көрсөтүлгөн милдеттердин 

мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, эгерде анын тала-
бы канааттандырылбаса - төмөнкү учурларда Мамлекеттик баалуу 
кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүүгө:

1) күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишимдин жана Башкы кели-
шимдин талаптарын жана жоболорун бузууга жол берилген шартта;

2) Күрөө коюучу кийинки күрөөгө коюу эрежелерин, мамлекеттик баалуу 
кагаздарга карата үчүнчү жактардын укугу жөнүндө Күрөө кармоочуга 
эскертүү милдеттенмесин бузууга жол берсе;

3) Күрөө коюучу ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзам 
актыларында каралган башка талаптарды жана жоболорду аткарбаса. 

2.4.2. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү жак Мамлекеттик баалуу кагаздар-
дын Күрөө кармоочунун ээлигине өткөрүлүп берилишине тоскоолдук 
кылса, Күрөө коюучудан же үчүнчү тараптан мүлктү алуу үчүн зарыл 
болгон бардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүгө. 
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2.4.3. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жакка өткөрүп берүүгө.
2.4.4. Мамлекеттик баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүүнү Кыргыз Ре-

спубликасынын мыйзам актыларына жана ушул Келишимдин шарт-
тарына ылайык, соттук эмес тартипте ишке ашырууга. 

1.4. Күрөө кармоочу күрөө менен камсыздалган талаптын өлчөмүнөн 
ашкан сумманын айырмасын Күрөө коюучуга кайтарып берүүгө мил-
деттенет. Күрөө кармоочунун Мамлекеттик баалуу кагаздардын нар-
кынан канааттандырылуучу талаптарында төмөнкүлөр камтылат: 
кредиттин негизги суммасын кайтарып берүү, кредитти пайдалан-
гандыгы үчүн пайыздарды төлөө, Кредиттик келишимге жана Башкы 
келишимге ылайык негизги милдеттенмелерин аткарбай коюудан, 
мөөнөтүн өткөрүп жиберүүдөн же талаптагыдай аткарбай коюудан 
улам келип чыккан чыгымдарды жана үстөк айыптарды (айып, туум) 
төлөө, өндүрүүнү жүргүзүүдөн келип чыккан мүмкүн болуучу башка 
чыгымдарды (соттук чыгымдарды кошо алганда) төлөө.

3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ
3.1. Тараптар ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган мамлекеттик баа-

луу кагаздар, Күрөө коюучунун Улуттук банктын мамлекеттик баалуу 
кагаздарынын Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебинин камдык 
(күрөөлүк) субэсебинде жайгаштырылышына макулдашышты. 

 Ушул Келишимге кол коюлгандан кийин Күрөө коюучу, Келишим шарт-
тарына ылайык Мамлекеттик баалуу кагаздарды Күрөө коюучунун 
Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебинин камдык (күрөөлүк) субэсе-
бине Жободо көрсөтүлгөн шарттарга ылайык которуу жөнүндө Башкы 
депозитарийге тапшырма жөнөтүүгө милдеттенет. 

3.2. Тараптар, ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган Мамлекеттик 
баалуу кагаздарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же Улуттук банк 
эмитенти катары иш алып барган Көрөө коюучуга тиешелүү болгон 
башка баалуу кагаздарга алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнө Тараптар ма-
кул болгон шартта, Күрөө кармоочу менен Күрөө коючу ортосунда 
жаңы Күрөө келишимин түзүүгө, Улуттук банктын мамлекеттик баалуу 
кагаздарынын Башкы депозитарийинде каттоодөн өткөртүүгө, каттоо 
төлөмүн төлөөгө макул болушту. Мында, каттоого кеткен чыгымдарды 
Күрөө коюучу төлөйт.

3.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 3.1., 3.2. жана башка пункттарында 
каралган талаптарды аткарбай койгон шартта жана ушул Келишимге 
ылайык күрөөгө коюлган жана Күрөө коюучунун Башкы депозитарий-
индеги Депо-эсебинин камдык (күрөөлүк) субэсебинде турган Мамле-
кеттик баалуу кагаздардын төлөө мөөнөтү келип жеткен учурда, Та-
раптар Башкы депозитарийге ошол Мамлекеттик баалуу кагаздардын 



43

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2013

номиналдык наркын Кыргыз Республикасынын Финансы министрли-
гине караштуу Борбордук казыналыктын эсебинен Күрөө кармоочу-
нун Улуттук банкта ачылган эсебине которууга ыйгарым укук чегериш-
кен.

3.4. Кредиттик келишимге жана Башкы келишимге ылайык күрөө менен 
камсыздалган милдеттенмелер аткарылбай калган учурда, Күрөө кар-
моочу ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган Мамлекеттик баа-
луу кагаздардын Күрөө кармоочунун Башкы депозитарийдеги Депо-
эсебине которулушун талап кылууга укуктуу. 

3.5. Тараптар, ушул Келишимдин Башкы депозитарийде каттоодон 
өткөртүлүшү үчүн төлөмдүн Күрөө коюучу тарабынан төлөнүшүнө ма-
кулдашышты.

4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ 
4.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талапта-

гыдай аткарылбаган шартта, алар Кыргыз Республикасынын мыйзам 
актыларына ылайык келтирилген чыгымдардын ордун бири-бирине 
төлөп берүүгө тийиш. 

4.2. Чыгымдарды төлөп берүү жана туумдарды төлөө менен күнөөлүү та-
рап ушул Келишимде, Кредиттик Келишимде жана Башкы келишимде 
каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотулбайт. 

5. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ
5.1.  Ушул Келишимдин жоболоруна ылайык Мамлекеттик баалуу кагаз-

дардан өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан шартта Та-
раптар, Мамлекеттик баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү ушул 
Келишимдин, Башкы келишимдин жана Кыргыз Республикасынын 
колдонуудагы мыйзам актыларынын шарттарына ылайык соттук эмес 
тартипте дароо ишке ашырыла тургандыгына келишишти. 

 
6. БАШКА ШАРТТАР

6.1. Келишим белгиленген тартипте каттоодон өткөн учурдан тартып 
күчүнө кирет жана Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдындагы 
өз милдеттенмесин, анын ичинде кредит боюнча негизги карыз-
дын суммасын, ал боюнча кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык 
төлөмдөрдү/туумдарды төлөө жана Күрөө коюучунун Кредиттик кели-
шим, Башкы келишим жана ушул Келишим боюнча өз милдеттенме-
лерин аткарбай коюусунан же талаптагыдай аткарбашынан улам ке-
лип чыккан башка чыгымдардын/чыгашалардын ордун жабуу боюнча 
милдеттенмелерин толук аткарганга чейин колдонулат. 
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6.2. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча 
өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.

6.3. Келишимди тариздетүү жана каттоодон өткөрүү боюнча сарптоолор 
Күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат. Келишимди каттоодөн 
өткөртүүнү Күрөө коюучу ишке ашырат. 

6.4. Келишим Мамлекеттик баалуу кагаздардын Башкы депозитарийинде 
- Улуттук банкта катталууга тийиш.

6.5. Келишим, ушул Келишимдин 6.4-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым 
укуктуу органдарда каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет.

6.6. Келишим орус тилинде 3 (үч) анык нускада түзүлгөн, 1 (бир) нуска-
сы - сактоо үчүн Күрөө коюучуга, дагы 1 (бир) нускасы каттоо үчүн 
тиешелүү ыйгарым укуктуу органга, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Улут-
тук банкка берилет. 

7. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ 
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ 

Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы Бишкек ш, Үмөталиев атын-
дагы көчө, 101.

Кызматы __________________

(кол тамгасы)______________М.О

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК
Бишкек шаары,____________көчөсү
Улуттук банктагы корэсеп 
№1010126_______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
МСИнин коду: _____
Кызматы________________

(кол тамгасы)_______________М.О.

КҮРӨӨ КАРМООЧУ КҮРӨӨ КОЮУЧУ

Улуттук банктан каттоодон өткөртүлгөн
20___ –жылдын «__»________    № ___________

_______________/______________________________________________
 (кол тамгасы)  (кызматы, а
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Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№5-тиркеме
    

20____-жылдын «___»_______№_____ Кредиттик келишимге карата 

Күрөө келишими

Бишкек ш.   20____ «___» _______№ ________

Мындан ары “Улуттук банк” деп аталуучу Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы же «Күрөө кармоочунун» атынан, Кыргыз Республикасынын 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 
(20____ «___» _______№___ буйрук) негизинде иш алып баруучу 
___________________ бир тараптан жана мындан ары «Банк» же «Күрөө 
коюучу» деп аталуучунун атынан Уставдын негизинде иш алып бар-
ган ____________________ экинчи тараптан, мындан ары биргелешип 
«Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр жөнүндө ушул Келишимди (мын-
дан ары – «Келишим») түзүштү:

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _________ (жазуу менен, 00) сом 

өлчөмүндө кредит берди. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пай-
ыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү Кредиттик аукцион жөнүндө 
20__жылдын «____»_______№____Башкы келишимдин алкагында 
(мындан ары-Башкы келишим) 20___жылдын «___»_______ № __ 
Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, _______жыл-
дын “__”______ келип жетет.

1.2. Күрөө коюучунун Кредиттик келишим боюнча милдеттеринин атка-
рылышын камсыз кылуу үчүн Күрөө коюучу ______ жылдын “___” 
____Күрөө кармоочуга Күрөө коюучу менен Улуттук банктын ортосун-
да түзүлгөн №______ Банктык аманат келишими (Банктын чет өлкө 
валютасындагы депозиттик эсебин Улуттук банкка ачуу жана тейлөө 
жөнүндө макулдашуу) боюнча (мындан ары – “Күрөө предмети” же 
“Банктык аманат келишими”) акча каражаттарын талап кылуу укугун 
толугу менен Күрөө кармоочуга өткөрүп берет. 

1.3. Банктык аманат боюнча акча каражаттары Улуттук банкта Күрөө ко-
юучунун атына ачылган ____________ эсепке жайгаштырылган жана 
алардын өлчөмү _________(суммасы жазуу жүзүндө) АКШ долларын 
түзөт.
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Банктык (депозитти) аманатты кайтаруу мөөнөтү________жылы келип 
жетет. 
1.4.  Тараптар тарабынан макулдашылган Күрөө предметинин ушул Кели-

шимге кол коюлган учурга карата жалпы наркы____(суммасы жазуу 
жүзүндө) АКШ долларын түзөт. 

1.5.  Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө 
предметин Күрөө кармоочунун макулдугусуз кайра күрөөгө коюуну, 
каражаттарды эсептен алып салууну/чегерүүнү кошо алганда, алар-
ды колдонуу укугуна ээ эмес. 

1.6.  Күрөө коюучу Күрөө предмети башка жерде күрөөгө коюлбагандыгын, 
карыздардан жана үчүнчү жактардын укугунан эркин экендигине ке-
пилдик берет. 

 
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери

2.1. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери:
2.1.1. Күрөө коюучудан күрөө предметин алмаштырууну же банктык 

аманат (депозит) жайгаштырылган валютанын расмий курсунун 
төмөндөшүнүн натыйжасында, анын наркы төмөндөгөн учурда, ко-
шумча камсыздоону талап кылууга. 

2.1.2. Күрөө коюучудан ушул Келишимдин 1.1. жана 1.2- пункттарындагы 
милдеттенмелердин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылуу-
га, эгерде, анын талабы канааттандырылбаса, анда төмөнкү учур-
ларда күрөө предметинен өндүрүү ишке ашырылат: 
1) кредиттик келишимдин шарттарын, талаптарын жана жоболорун 

бузган учурда;
2) Күрөө коюучу кредиттин негизги суммасы боюнча карызын 

жана ага чегерилген пайыздарды, үстөк айыптарды (айыптар 
жана туумдар) жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, карызын 
төлөбөгөн же кредиттик келишим боюнча аны төлөө мөөнөтүн 
сактабаган учурда; 

3) Күрөө коюучу тарабынан ушул Келишимдин талаптары жана жо-
болору бузулган учурда;

4)  Күрөө коюучу тарабынан “Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо 
максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” 
жобонун жана кредиттик аукцион жөнүндөгү Башкы келишимдин 
шарттары бузулган учурда;

5) Ушул жободо же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ка-
ралган башка учурларда. 
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2.1.3. Күрөө предметин сатуудан алынган сумма Күрөө кармоочунун тала-
бын толук канааттандырууга жетишсиз болгон учурда, жетпей жат-
кан сумма Күрөө коюучунун башка мүлкүнөн алынат, андан Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык, өндүрүү жүргүзүлүшү 
мүмкүн. 

2.1.4. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү бир тарап Күрөө кармоочуга күрөө 
предметин өткөрүп берүүгө тоскоолдук жаратса, Күрөө коюучудан 
же үчүнчү тараптан мүлктү алууга зарыл болгон мыйзамдуу аракет-
терди көрүү; 

2.1.5. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын (кайтарымдуу же кайтарымсыз) 
үчүнчү жактарга өткөрүп берүү. 

2.1.6. Ушул Келишимде каралган башка укуктарга ээ. 
2.1.7. Күрөө кармоочу ушул Келишимдин аткарылышына контролдук 

жүргүзүүгө жана контролдук функцияларды ишке ашыруу үчүн за-
рыл болгон маалыматтарды сурап алууга, Күрөө предметинин болу-
шун жана абалын текшерүүгө укуктуу. 

2.2. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери:
2.2.1. Келишим боюнча банктык аманаттын акча каражаттарын кайтарым-

сыз өткөрүп бербөөгө, күрөөгө койбоого, ошондой эле Күрөө кармоо-
чунун кат түрүндөгү макулдугусуз, кандай гана болбосун иштетпөө; 

2.2.2. Күрөө кармоочунун макулдугусуз күрөө предметин азайтууга, түрүн 
өзгөртүүгө, токтотууга, жоготууга алып келүүчү иш-аракеттерди 
жүргүзбөө; 

2.2.3. Күрөө кармоочуга күрөө предметинин өзгөрүүлөрү, үчүнчү жактар 
тарабынан бузууга жол берилиши ыктымалдуулугу же бул укуктар-
га үчүнчү тараптардын тартылышы жөнүндө, Күрөө коючуга бул 
жөнүндө маалым болгон учурдан тартып, үч күндүк мөөнөт ичинде 
билдирүү;

2.2.4. Күрөө кармоочунун талабы боюнча, үч күндүк мөөнөт ичинде, ага 
күрөө предметине тиешелүү болгон кайсы гана документ болбо-
сун таанышып чыгууга мүмкүндүк берүүгө, Күрөө кармоочуга күрөө 
предмети жөнүндө кайсы гана болбосун зарыл болгон маалыматты 
берүү; 

2.2.5. Күрөө кармоочунун кат түрүндөгү макулдугусуз Банктык аманат Ке-
лишимине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбөө; 

2.2.6. Ушул Келишимге кол коюлгандан тартып, 2 (эки) иш күнү ичинде 
Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга Банктык аманат Келишимин бардык 
тиешелүү жана кошо тиркелген документтер менен өткөрүп берүүгө 
милдеттенет. 
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2.2.7. Ушул Келишимде каралган башка милдеттенмелерге ээ;
2.2.8. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин шарт-

тарына ылайык, соттон тышкаркы тартипте ишке ашырылат. Күрөө 
кармоочу күрөө предметинен соттон тышкаркы тартипте өндүрүүнү 
жүргүзүүнү гарантиялайт жана ушул Келишим жана кредит берүү 
жөнүндө Макулдашуу боюнча өз мойнуна алган милдеттенмелерин 
аткарбаган же тиешелүү деңгээлде аткарбаган учурда, күрөө пред-
метин анын мүнөздөмөсүнө жана курамына карабай сатууга толук 
макулдугун берет. 

2.2.9. Күрөө коюучу күрөө предметин, ушул Келишимге ылайык сатууга 
чейинки кайсы гана убакта болбосун, бул күрөө аркылуу камсыз бол-
гон милдеттенмени же анын аткаруу мөөнөтү өтүп кеткен бөлүгүн 
аткарууга укуктуу.

3. Күрөө шарттары
3.1.  Тараптар Банктык аманат Келишими боюнча Күрөө коюучунун Улут-

тук банкта ачылган №__________эсебинде жайгаштырылган, Улуттук 
банктын кайра баа берүү күнүнө расмий курсу боюнча АКШ долла-
рында сом эквивалентиндеги (сомго кайра эсептөөдө) акча каражат-
тарынын күндөлүк калдыгы, Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган 
тиешелүү ородун жабуу коэффициентин (күрөөлүк коэффициентин) 
эске алуу менен, кредит берүү жөнүндө Макулдашууга ылайык, Күрөө 
коюучунун алынган кредиттик каражаттар боюнча Күрөө кармоочу 
алдындагы карызынын күндөлүк калдыгынан төмөн болбоого тийиш 
экендигине макул болушту. 

  Күрөө кармоочу Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган 
№__________эсебинде жайгаштырылган акча каражаттарынын 
күндөлүк калдыгынын ушул пункттун биринчи абзацында карал-
ган жоболорго ылайык келүүсүнө мезгил-мезгили менен кайра баа 
берүү жүргүзүп турат жана Күрөө коюучуга кошумча карыз берүү же 
кредит берүү жөнүндө Макулдашуу боюнча алынган кредиттик кара-
жаттар боюнча тиешелүү бөлүгүн төлөө зарылдыгы жөнүндө талап-
билдирүүлөрдү жөнөтөт.

  Эгерде, ушул Келишимди колдонуу мөөнөтү ичинде Күрөө кармоо-
чунун Улуттук банкта ачылган №___________ эсебинде сом эквива-
лентинде жайгашкан акча каражаттарынын күндөлүк калдыгынын 
төмөндөөсү, ушул пункттун биринчи абзацына ылайык эсептелген 
суммадан 5 (беш) пайыздан ашыкка төмөн болсо, анда Күрөө коюучу 
ага Күрөө кармоочудан тиешелүү талап-билдирмелер келип түшкөн 
күндөн тартып, 5 (беш) иш күнү ичинде Күрөө коюучунун Улуттук бан-
кта ачылган эсебинде АКШ долларында жайгаштырылган акча кара-
жаттарынын суммасын, Күрөө кармоочунун талап-билдирмелеринде 
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көрсөтүлгөн суммага жеткирүүгө милдеттенет, же болбосо, Кредит 
берүү жөнүндө Макулдашууга ылайык, Күрөө коюучунун Күрөө кар-
моочудан алган кредитинин тиешелүү бөлүгүн, Улуттук банктын кайра 
баа берүү күнүнө карата расмий курсу боюнча АКШ долларынын сом 
эквивалентиндеги карызынын суммасы аталган Макулдашуу боюнча 
Күрөө коючунун Күрөө кармоочунун алдындагы карызынын күндөлүк 
калдыгын жок дегенде 120,5 пайызга жапкандай төлөөгө милдеттүү. 

   Мында, Улуттук банк белгилеген АКШ долларынын курсу жогору-
лаган шартта, Күрөө коюучу карыздын суммасынын кандайдыр-бир 
бөлүгүн төлөөдөн бошотулбайт жана кайтарылып берилбейт. 

3.2. Күрөө коюучу ушул Келишимге кол коюлгандан тартып, бир (бир) 
иш күнү ичинде ушул Келишим түзүлгөндүгү тууралуу, анын ичинде 
Күрөө коюучунун банктык аманат Келишими боюнча Улуттук банкта 
ачылган №______________эсебинде жайгашкан акча каражаттары, 
күрөө предмети болуп саналган талап кылуу укугу Күрөө коюучунун 
Улуттук банктагы эсебинен, Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макул-
дугусуз төлөнбөй тургандыгы (алып салуу/чегерүү) тууралуу Улуттук 
банкка маалымдоого милдеттенет. Күрөө коюучу Күрөө коюучунун 
эсебиндеги каражаттардын күрөөгө коюлгандыгын тастыктаган Улут-
тук банктын кат жүзүндөгү тастыктоосун Күрөө кармоочуга көрсөтүүгө 
милдеттүү. 

3.3.  Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугу менен 
ушул Келишимдин 3.1.пунктунда каралган шарттарды сактоодо, 
кредит берүү жөнүндө Макулдашууга ылайык, Күрөө кармоочудан 
алынган кредит боюнча Күрөө коюучу өз милдеттенмелерин то-
лук же жарым-жартылай аткарган учурда, Улуттук банкта ачылган 
№______________эсебинде жайгашкан акча каражаттарын толук же 
бөлүп-бөлүп алууга укуктуу.

3.4. Кредит берүү жөнүндө Макулдашууга ылайык, күрөө аркылуу камсыз 
болгон милдеттенмелер аткарылбаган учурда, ошондой эле ушул Ке-
лишимдин 2.1.2. пунктунда каралган шарттарды аткаруу учуру жетип 
келген учурда, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга анын банктык аманат 
Келишими боюнча Улуттук банкта ачылган №____________эсебинен 
акча каржаттарын акцептсиз (талашсыз) тартипте алып салуу жана 
Күрөө кармоочунун Улуттук банкта ачылган эсебине которуу жөнүндө 
тез аранын ичинде Улуттук банкка билдирүү укугун чегерет. 

3.5. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттары акцептсиз (талашсыз) 
тартипте эсептен алынып салынган/алынган учурда, алынган/эсеп-
тен алынып салынган акча каражаттарын, Күрөө кармоочу тарабы-
нан Күрөө коюучуга берилген кредиттин валютасына конвертирлөө, 
эсептен алып салынган/алынган күнгө карата Улуттук банк тарабынан 
белгиленген расмий курска ылайык жүргүзүлөт. 
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4. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү тартиби

4.1. Банктык аманат Келишими боюнча Күрөө коюучунун Улуттук банкта 
ачылган №___________эсебинде жайгашкан акча каражаттарына 
өндүрүүнү жүргүзүү, ал боюнча күрөө предмети болуп саналган та-
лап кылуу укугу зарылчылыгы келип чыккан шартта, ушул Келишим-
дин жоболоруна ылайык, Тараптар күрөө предметинен өндүрүүнү 
жүргүзүү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына 
жана ушул Келишимдин шарттарына ылайык, соттон тышкаркы тар-
типте жүзөгө ашыруу жөнүндө макулдашууга жетишти. 

4.2. Кредит берүү жөнүндө Макулдашууга ылайык, күрөө аркылуу кам-
сыз болгон милдеттенмелерди аткарбоо учуру келип жеткен шартта, 
ошондой эле ушул Келишимдин 2.1.2. пунктунда каралган шарттар ке-
лип жеткен учурда жана күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү баш-
талган учурда, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга анын банктык аманат 
Келишими боюнча Улуттук банкта ачылган №____________эсебинен 
акча каржаттарын акцептсиз (талашсыз) тартипте алып салуу жана 
Күрөө кармоочунун Улуттук банкта ачылган эсебине которуу жөнүндө 
тез аранын ичинде Улуттук банкка билдирүү укугун чегерет. 

4.3. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын акцептсиз (талашсыз) 
тартипте эсептен алып салуу/алуу учурунда алынган/эсептен алып 
салынган акча каражаттарын, Күрөө кармоочу тарабынан Күрөө ко-
юучуга берилген кредиттин валютасына конвертирлөө, эсептен алып 
салынган/алынган күнгө карата Улуттук банк тарабынан белгиленген 
расмий курска ылайык жүргүзүлөт. 

4.4. Ошондой эле күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдө, Күрөө коюу-
чу банктык аманат Келишими боюнча өзүнүн талап кылуу укуктарын, 
ушул Келишимдин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн жана күрөө предмети 
болуп саналганга ыйгарып өткөрүп берүүгө милдеттенет. 

4.5. Банктык аманат Келишими боюнча, күрөө предмети болуп санал-
ганга укугун ыйгарып өткөрүп берүү жагында, ушул Келишим Кыр-
гыз Республикасынын Жарандык кодексинин 173-статьясына жана 
18- главасына ылайык, кийинкиге калтыруу шарты менен түзүлгөн. 
Көрсөтүлгөн банктык аманат Келишими боюнча талап кылуу укуктары 
Күрөө коюучуга, ушул Келишимдин 1.2- пунктунда көрсөтүлгөн күрөө 
предметинен өндүрүү жүргүзүү башталгандан кийинки күнү өтөт. 

4.6. Ошондой эле Тараптар Күрөө кармоочу күрөө предметин сатып 
өткөрүүнүн төмөнкү ыкмасын колдонууга укуктуу деген макулдашууга 
жетишти:

- Банктык аманат Келишими боюнча Күрөө коюучунун Улуттук банкта 
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ачылган №___________эсебинде акча каражаттары жайгаштырылган чет 
өлкө валютасын, банктар аралык рынокто Улуттук банктын сатуу күнүнө 
карата расмий курсу боюнча сатуу жолу менен сатып өткөрүүгө укуктуу. 

5. Тараптардын жоопкерчиликтери
5.1.  Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же тиешелүү 

эмес деңгээлде аткарылган учурда, Тараптар Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарына ылайык бири-бирине келтирилген чыгымдардын 
ордун жабышат. 

5.2.  Ушул Келишимдин 3.1. пунктунда каралган милдеттенмелер атка-
рылбаган шартта, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимдин 
1.5- пунктуна ылайык, өз милдеттенмелерин аткарбаган ар бир күн 
үчүн Күрөө предметинин жалпы наркынан 0,05 пайыз өлчөмүндө туум 
төлөп берет. 

5.3. Чыгымдардын ордун жабуу жана туум төлөп берүү күнөөлүү тарапты 
ушул Келишимде жана кредиттик линияны ачуу жөнүндө Макулдашу-
уда каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт. 

6. Башка шарттар
6.2. Ушул Келишим боюнча Күрөө кармоочунун укуктарын ыйгарып 

өткөрүп берүү, Күрөө коюучунун макулдугусуз, Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. 

6.3. Ушул Келишим боюнча Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугу-
суз үчүнчү жактарга өз укуктарын жана милдеттерин өткөрүп берүүгө 
укуктуу эмес. 

6.4. Ушул Келишимге байланыштуу келип чыккан талаш маселелер, Кыр-
гыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте чечилүүгө 
тийиш. 

6.5. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын өз ара макулдугу боюнча 
өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн. 

6.6. Ушул Келишимди тариздөө жана каттоо боюнча чыгымдар Күрөө кою-
учунун эсебинен жүргүзүлөт.

6.7. Ушул Келишим Кыргыз Республикасынын Күрөөлүк каттоо контора-
сында катталууга тийиш, ошондой эле ушул Келишимдин 3.2-пункту-
на ылайык, аталган Келишимдин түзүлгөндүгү тууралуу Улуттук банк-
ка билдирилүүгө тийиш. 

6.8. Ушул Келишим аталган Келишимдин 6.7- пунктуна ылайык, тиешелүү 
ыйгарым укуктуу органдарда катталган убактан тартып күчүнө кирет. 

6.9. Ушул Келишим кредит берүү жөнүндө Макулдашуу боюнча Күрөө ко-
юучу өз милдеттенмелерин аткарганга чейин колдонулат. 
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6.10. Бул Келишим орус тилинде, бирдей юридикалык күчкө ээ, 4 нуска-
да, ар бир Тарап үчүн бир даанадан, үчүнчү нускасы каттоо үчүн 
тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга көрсөтүү үчүн түзүлгөн. Ке-
лишимдин бир нускасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 
сакталат. 

6. ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕР, РЕКВИЗИТТЕР ЖАНА ТАРАПТАРДЫН 
КОЛ ТАМГАЛАРЫ

КҮРӨӨ КАРМООЧУ:   
НБКР:
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы 
Бишкек ш., Уметалиев көчөсү, 101.

Кызматы__________________

(кол тамгасы)______________М.О.

КҮРӨӨ КОЮУЧУ:
Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерциялык банк» 
ЖАК/ААКсы
Бишкек ш., ул.____________.
Улуттук банктагы корэсеп Р 
№1010126_______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
МСИнин коду: _____
Кызматы_________________

(кол тамгасы)_______________М.О.
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Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№5-тиркеме

20____-жылдын «___»_______№_____ Кредиттик келишимге карата 

Күрөө келишими

Бишкек ш.  №__________ 20____ «___» _______№ _______ 

Мындан ары “Улуттук банк” деп аталган Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы же «Күрөө кармоочунун» атынан, Кыргыз Республикасынын 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 
(20____ «___» _______№___ буйрук) негизинде иш алып барган 
___________________ бир тараптан жана мындан ары «Банк» же «Күрөө 
коюучу» деп аталуучулардын атынан Уставдын негизинде иш алып бар-
ган ____________________ экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп 
аталуучулар, төмөнкүлөр жөнүндө мына ушул келишимди (мындан ары – 
«Келишим») түзүштү: 

1. Келишим предмети
1.3. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _________ (жазуу менен, 00) сом 

өлчөмүндө кредит берди. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пайыздар-
ды төөлөнүн акыркы мөөнөтү Кредиттик аукцион жөнүндө 20__жылдын 
«____»_______№____Башкы келишимдин алкагында (мындан ары-Башкы 
келишим) 20___жылдын «___»_______ № __ Кредит берүү жөнүндө Кре-
диттик келишимге ылайык, _______жылдын “__”______ келип жетет.

1.2. Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин 
аткарылышын камсыз кылуу үчүн, Күрөө кармоочуга Күрөө коюучу жана 
анын кардарлары-карызгерлеринин ортосунда (мындан ары – “Күрөө 
предметтери” же “Кредиттик келишимдер”) түзүлгөн кредиттик келишим-
дер боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берет. Талап кылуу укугу күрөөгө 
берилген Кредиттик келишимдердин так тизмеси ушул келишимге карата 
1-тиркемеде көрсөтүлгөн.

1.7. Тараптар тарабынан макулдашылган күрөө предметинин жалпы 
наркы ушул келишимге кол коюу учуруна карата ________(суммасы жазуу 
менен) сомду түзөт. 

1.8.  Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугусуз ушул келишим-
дин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн күрөө предметтерин колдонууга, аларды 
кийинки күрөөгө коюуга укуктуу эмес. 
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2.Келишимдин шарттары
2.1. Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимди түзүү учурунда 

күрөө предметтери төмөнкү талаптарга жооп бере тургандыгын та-
стыктайт: 
1)  Кредиттик келишимдер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын 

сактоо менен түзүлгөн жана көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдерге 
колдонулган укук болуп кыргыз укугу саналат;

2)  Көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдер боюнча Күрөө коюучунун ал-
дындагы милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын резидентин-
де келип чыгат;

3)  Кредиттик келишимдер, ошондой эле Кредиттик келишимдерге 
ылайык келишилген күрөө келишимдери, кредитордун/күрөө кар-
моочунун талап кылуу укуктарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү бо-
юнча чектөөлөрдү камтыбайт; 

5)  мүлккө карата укук (талап кылуу укугу) Кредиттик келишимдерге 
жараша, Күрөө коюучуга тиешелүү жана Күрөө коюучунун баш-
ка милдеттенмелери жүктөлбөгөн, аларга карата талаштар жана 
белгиленген тартипте коюлган талаптар жок жана укугунан ажыра-
туу үчүн үчүнчү жактын макулдугу же уруксаты талап кылынбайт;

6)  ушул Келишим боюнча талап кылуу укугу күрөө предметтери болуп 
саналган кредиттер, Улуттук банк Башкармасынын токтому менен 
бекитилген, “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу 
жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга карата камга 
тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобого ылайык, классификация-
ланбаган активдердин категориясына киргизилген, эки же андан 
ашык категориялар боюнча классификацияланган эмес жана ре-
структуризацияланган эмес.

7) ушул Келишим боюнча талап кылуу укугу күрөө предметтери бо-
луп саналган кредиттер, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комите-
тинин 2011-жылдын 16-июнундагы №12/2-токтому менен бекитил-
ген, белгилүү бир мүнөздөмөлөргө ылайык келген кредиттердин 
портфелин калыптандыруу боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдө карал-
ган мүнөздөмөлөргө ылайык келет. 

2.2. Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимди түзүү учурунда Кре-
диттик келишимдер боюнча Күрөө коюучунун карызгери болуп санал-
ган уюм/жеке адам төмөнкү талаптарга жооп берет:

1) уюм же жеке адам Күрөө коюучунун 10 пайыздан ашпаган акцияла-
рына ээ (эгерде болгон шартта) жана Күрөө коюучу уюмдун капитал-
дык уставында анын капиталдык уставынын 10 пайызынан ашпаган 
үлүшкө ээ же уюмдук акцияларынын 10 пайыздан ашпаган үлүшүнө ээ 
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(эгерде болгон шартта); жеке адам инсайдер болуп же Күрөө коюучу-
нун аффилирленген жагы болуп эсептелбейт; 

2) Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналат.
2.3.  Күрөө предметтери Күрөө коюучунун менчигинде калат. 
2.4. Кредиттик келишимдер боюнча чет өлкө валютасында туюндурулган 

талап кылуу укуктарынын рыноктук наркы Улуттук банк тарабынан 
аларга баа берүү күнүндөгү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы-
нын расмий курсу боюнча аныкталат. 

3.Тараптардын укуктары жана милдеттери.
3.1. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери:
3.1.1. Кредиттик келишимдер боюнча Күрөө коюучунун талап кылуу укук-

тарынын документалдык жактан жана айкын болушун, көлөмүн жана 
абалын текшерүү. 

3.1.2. Күрөө коюучудан күрөө предметтерине кандай гана болбосун алар-
ды жоготуу же алардын наркын төмөндөтүү коркунучун туудурган 
кол салууларды токтотууну талап кылуу.

3.1.3. Күрөө коюучудан күрөө предметин калыбына келтирүү же алмаш-
тыруу же болбосо аларды жоготуу же наркын төмөндөтүү учурунда 
кошумча камсыздоону сунуштоону талап кылуу.

3.1.4. Күрөө коюучудан, эгерде, күрөө предметтери жоготууга учураса, 
ушул күрөө предметтери аркылуу камсыз кылынган милдеттенме-
лерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну, ошондой эле Тараптар күрөө 
предметтерин калыбына келтирүү же алмаштыруу жөнүндө макул-
дашууга жетишпеген шартта кошумча камсыз кылууну талап кылуу.

3.1.5. Күрөө коюучудан ушул келишимдин 1.1. жана 1.2 пункттарында бе-
рилген милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну талап кы-
луу, эгерде анын талабы канааттандырылбаса, күрөө предметтери-
нен төмөнкү учурларда өндүрүү жүргүзүлөт: 
4) Күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишимдин шарттарын, 

талаптарын жана жоболорун бузууга жол берилген учурда; 
5) Эгерде, Кредит/Транштын негизги суммасы боюнча карызын 

жана ага чегерилген пайыздарды, үстөк айыптарды (айыптар 
жана туумдар) жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, Күрөө ко-
юучу Кредиттик келишим боюнча карызды төлөбөгөн же төлөө 
мөөнөтүн сактабаган учурда; 

6) Күрөө коюучу тарабынан ушул келишимдин талаптарын же жо-
болорун бузууга жол берилген учурда; 

7) Күрөө коюучу тарабынан күрөө предметтерин сактоо, алмаш-
тыруу же калыбына келтирүү эрежелери бузулган учурда;
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8) Күрөө коюучу жооп бербеген милдеттенмелер боюнча күрөө 
предметтерин жоготкон, ошондой эле эгерде, Күрөө коюучу 
күрөө предметтерин алмаштырбаган же калыбына келтирбеген 
же ушул Келишимге ылайык кошумча камсыздоону сунуштаба-
ган шартта, күрөө предметинин наркы төмөндөгөн учурда;

9) Күрөө коюучу тарабынан күрөө предметтеринин сакталышы 
боюнча милдеттерди, Күрөө коюучуга күрөө предметине үчүнчү 
жактардын укуктары жөнүндө эскертүү боюнча милдеттерди 
кийинкиде күрөөгө коюу жөнүндө эрежелерди бузууга жол бе-
рилген шартта; 

10) Күрөө коюучу тарабынан “Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо 
максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” 
жобонун жана кредиттик аукцион жөнүндөБашкы келишимдин 
талаптарын бузууга жол берилген шартта; 

11) Ушул Келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамда-
рында каралган башка учурларда; 

3.1.6. Эгерде, күрөө предметин сатып өткөрүүдөн алынган сумма Күрөө 
кармоочунун талаптарын толук канааттандырууга жетишсиз болгон 
шартта, жетпеген сумманы Күрөө коюучунун башка мүлкүнөн алуу-
га укуктуу, андан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, 
өндүрүү жүргүзүлүшү мүмкүн. 

3.1.7. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү жак Күрөө кармоочуга күрөө пред-
метин өткөрүп берүүгө тоскоолдук жаратса, Күрөө коюучудан же 
үчүнчү жактан мүлк алуу үчүн зарыл болгон мыйзам ченемдүү ара-
кеттерди көрүү. 

3.1.8. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жактарга өткөрүп берүү 
(кайтарымдуу же кайтарымсыз).

3.1.9. Ушул Келишимде каралган башка укуктарга ээ. 
3.1.10. Күрөө кармоочу ушул келишимдин аткарылышына контролдук 

жүргүзүүгө жана ага контролдук функцияларды ишке ашырууга 
зарыл болгон маалыматтарды сурап-билүүгө, күрөө предметинин 
болушун жана абалын текшерүүгө укуктуу. 

3.2. Күрөө коюучунун укуктары жана милдеттери:
3.2.1. Күрөө предметин жоготуу коркунучу келип чыккандыгы жана наркы-

нын төмөндөшү тууралуу Күрөө кармоочуга тез арада билдирүү. 
3.2.2. Күрөө предметтеринин аныктыгы жана мыйзамдуулугу үчүн зарыл 

болгон иш-аракеттерди ишке ашыруу.
3.2.3. Күрөө кармоочунун макулдугусуз, күрөө предметинин азаюусуна, 
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түрүнүн өзгөрүшүнө, токтотулушуна, жоголушуна алып келген ара-
кеттерди аткарбоо.

3.2.4. Күрөө коюучуга күрөө предмети менен болгон өзгөрүүлөр, үчүнчү 
жактар тарабынан жол берилген бузуулар же алардын бул укуктарга 
кийлигишүүсү тууралуу маалым болгон учурдан кийинки үч күндүк 
мөөнөт ичинде Күрөө кармоочуга маалымдоо. 

3.2.5. Күрөө кармоочунун талап кылуусу боюнча, үч күндүк мөөнөттө Күрөө 
предметине тиешелүү кайсы болбосун документ менен таанышууга 
ага мүмкүнчүлүк берүү жана Күрөө предмети жөнүндө Күрөө кармоо-
чуга зарыл болгон кайсы болбосун маалыматтарды сунуштоо.

3.2.6. Күрөө предметин жоготуу же анын наркынын төмөндөшү тобокелди-
гин алып жүрүү жана Күрөө предмети жоголуп кеткен же анын нарк-
сызданышына, өзгөрүшүнө, жоголушуна алып келген башка жагдай-
лар орун алган, же болбосо Күрөө предмети ушул Келишимдин та-
лаптарына ылайык келбеген шартта, Күрөө кармоочунун макулдугу 
менен анын наркына эквиваленттеги нарктагы башка камсыздоону 
ушул Келишимдин 4.2-пунктунда каралаган мөөнөттөрдө сунуштоо-
го милдеттенет. 

3.2.7. Күрөө кармоочунун өкүлдөрүнө талап кылуу укугу жайгашкан жерге, 
ошондой эле Кредиттик келишимдердин күрөөлүк камсыздоолору-
нун жайгашкан жерине кирүү мүмкүнчүлүгүн алардын бар экенди-
гине, абалына жана аларды күтүү шарттарына мониторинг жүргүзүү 
максатында камсыз кылуу.

3.2.8. Күрөө кармоочуга өзүнүн жайгашкан ордунун, укуктук статусунун 
өзгөргөндүгү, Банк акционерлеринин жана жетекчилигинин курамы 
жөнүндө жана башка өзгөрүүлөр жөнүндө өзгөрүүлөр жүргөн күндөн 
тартып билдирүү.

3.2.9. Күрөө коюучунун Күрөө предметин толугу менен же жарым-жартылай 
ээликтен ажыратууга, кандайдыр бир милдеттерди жүктөөгө, же 
болбосо аны башкача негизде пайдаланууга укугу жок.

3.2.10. Эгерде ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде Күрөө 
предмети ушул Келишимдин 2.1 жана 2.3-пункттарынын талапта-
рына, ошондой эле Күрөө кармоочунун башка талаптарына жооп 
бербей калса, Күрөө коючу ушул келишимдин 3.2.6-пунктчаларын-
да каралган аракеттерди жүзөгө ашырат.

3.2.11.  Күрөө кармоочуга Күрөө коюучунун карызгерлери тарабынан ушул 
Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик ке-
лишимдердин шарттары аткарылгандыгы тууралуу жана алар 
боюнча камсыздоонун абалы тууралуу ар бир айдын 5-күнүнө 
чейин маалымдоо жана ушул Келишимге карата 2-тиркемеде 
көрсөтүлгөн отчетту сунуштоо.
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3.2.12. Ушул Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган Кредит-
тик келишимдерге жана Кредиттик келишимдердин аткарылы-
шын камсыз кылган күрөө келишимдерине Күрөө кармоочунун 
кат жүзүндөгү уруксатысыз өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизбөө. 

3.2.13. Күрөө кармоочунун талап кылуусу боюнча, Күрөө кармоочу ушул 
талап келип түшкөндөн кийинки 10 жумуш күнү ичинде Күрөө 
предмети боюнча Кредиттик келишимдердин түп нускаларын 
жана көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдер боюнча күрөө келишим-
деринин түп нсукаларын аларга кошо тиркелген бардык зарыл до-
кументтери менен кошо Күрөө кармоочуга берүүгө милдеттенет. 

3.2.14. Күрөө коюучу Күрөө кармоочу тарабынан күрөөлүк камсыздоо бо-
юнча коюлган талаптарды аткарууга жана алардан четтеген учур-
да ушул келишимдин 4.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө кошум-
ча күрөө сунуштоого милдеттүү.

3.2.15. Ушул келишимде каралган башка милдеттенмелер жүктөлөт.
3.2.16. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин шарт-

тарына ылайык соттон тышкаркы тартипте жүргүзүлөт. Күрөө кою-
учу ушул Келишим жана Кредит берүү жөнүндө макулдашуу боюн-
ча өз милдеттенмелерин аткарбаган же тиешелүү эмес деңгээлде 
аткарган шартта, Күрөө предметинен соттон тышкаркы тартипте 
өндүрүүнү жүргүзүүнү жана анын мүнөздөмөсүнөн жана курамы-
нан көз карандысыз соттон тышкаркы тартипте сатып өткөрүүнү 
гарантиялайт жана ага толук макулдугун берет.

3.2.17. Күрөө коюучу ушул Келишимге ылайык жүзөгө ашырууга мүмкүн 
болгон Күрөө предметин сатып өткөрүү мезгилине чейинки кай-
сы болбосун убакытта ушул күрөө менен камсыздалган милдет-
тенмелерди аткарууга же анын мөөнөтүндө аткарылбаган башка 
бөлүгүн актарууга укуктуу.

4. Күрөө предметтерин алмаштыруу тартиби
4.4. Ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде, Келишимдин 1.3-пун-

ктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметтеринин жалпы наркы төмөнкү 
учурларда төмөндөтүлүшү мүмкүн:
- Күрөө коюучунун карызгерлеринин өз милдеттерин аткаруу 
мөөнөттөрү, ушул Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган 
талап кылуу укугу аяктаганда;
- Кредиттик келишим боюнча карыздардын ордун жабуу графигине 
ылайык, анын ичинде мөөнөтүнөн мурда төлөө боюнча өз милдет-
тенмелери Күрөө коюучунун карызгерлери тарабынан аткарылганда;
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- Күрөө предметтери ушул Келишимдин талаптарына ылайык келбесе;
- ушул Кредиттик келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган 

Кредиттик келишим боюнча камсыздоо жоготулган учурда жана башка 
учурларда.
4.2. Ушул Келишим аракеттенген мөөнөт ичинде Күрөө кармоочу мезгил-

мезгили менен Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугунун 
жалпы наркына (Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү 
күрөөлүк коэффициенттерди эске алуу менен) жана Кредит сунуштоо 
жөнүндө келишимге кирген Күрөө келишимине ылайык Күрөө пред-
метинен болуп саналган күрөөнүн башка түрлөрүнө (эгерде болгон 
болсо) кайра баалоону жүргүзөт. 

   Эгерде, жүргүзүлгөн кайра баалоонун жыйынтыгы боюнча Күрөө 
предмети болуп саналган Кредиттик келишим боюнча талап кы-
луу укугунун жалпы наркы (Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган 
тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди эске алуу менен) Кредит берүү 
келишимине ылайык алынган кредит боюнча Күрөө коюучунун Күрөө 
кармоочу алдында карыздын күндөлүк калдык суммасынын 80 (сек-
сен) пайыздан азын түзсө, Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга кошумча 
күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарыл экендиги тууралуу тиешелүү 
талап кылуу-билдирмесин жөнөтөт. 

   Күрөө коюучу ага кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо за-
рыл экендиги тууралуу тиешелүү талап кылуу-билдирмеси келип 
түшкөндөн кийинки 15 (он беш) жумуш күнү ичинде, Күрөө кармоочуга 
анын талап кылуу-билдирмесинде көрсөтүлгөн талап кылынган сум-
мадан төмөн болбогон суммага чейин кредиттер боюнча талаптар-
дын укуктары түрүндө кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоого же 
болбосо Кредит берүү келишимине ылайык Күрөө коюучу тарабынан 
Күрөө кармоочудан алынган кредиттин тиешелүү бөлүгүнүн ордун жа-
бууга милдеттенет.

   Эгерде күрөөнүн башка түрү орун алса, Күрөө кармоочу кошум-
ча күрөөлүк камсыздоо катары сунуштоого карата зарыл сумманы 
күрөөнүн башка түрлөрүнүн жалпы наркын эске алуу менен эсептөөгө 
укуктуу (тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди колдонуу менен). 
Күрөө кармоочу ушул пункттун үчүнчү абзацына ылайык, эгерде Кре-
дит берүү келишимине ылайык алынган кредиттик каражаттар боюн-
ча Күрөө коючунун Күрөө кармоочу алдында күрөөнүн башка түрлөрү 
карыздын күндөлүк калдыгын жапса, кошумча күрөөлүк камсыздоону 
Күрөө кармоочудан талап кылбоого укуктуу.
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5. Тараптардын жоопкерчилиги
5.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же тиешелүү 

эмес деңгээлде аткарылган учурда Тараптар Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарына ылайык, бири-бирине келтирилген чыгымдардын 
ордун толтурушат. 

5.2. Күрөө коюучу тарабынан ушул Келишимдин 4.2-пунктунда каралган 
милдеттенмелер аткарылбаган шартта, ал ушул Келишимдин 1.3-пун-
ктуна ылайык, милдеттенмелер аткарылбаган ар бир күн үчүн Күрөө 
кармоочуга Күрөө предметинин жалпы наркынын 0,05 өлчөмүндө 
туум төлөйт. 

5.3.Чыгымдардын ордун толтуруу жана туумдарды төлөө, күнөөлүү тарап-
ты ушул Келишимде жана Кредит берүү тууралуу келишимде карал-
ган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.

6. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү тартиби
6.1. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан 

шартта, ушул Келишимдин жана Кредит берүү тууралуу келишимдин 
жоболоруна ылайык, Тараптар Күрөө предметинен өндүрүү Кыргыз 
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык соттон тыш-
каркы тартипте жүзөгө ашырыла тургандыгы жөнүндө макулдашууга 
жетишишти. 

6.2. Күрөө предметинен өндүрүү жүргүзүлгөн учурда, Тараптар ушул Ке-
лишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде 
көрсөтүлгөн Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугун Күрөө 
коюучу Күрөө кармоочуга өткөрүп берди деген макулдашууга жети-
шишти. 

6.3. Ушул Келишим шарттарына ылайык, Күрөө предметинен өндүрүү 
жүргүзүүдө Күрөө кармоочу Күрөө предеметинен өндүрүүнү жүргүзүү 
укугуна (Күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишим боюнча күрөөгө 
коюлган талап кылуу укугунан улам келип чыккан, ушул Келишим бо-
юнча Күрөө предмети болуп саналган акчалай талаптарды алууга) ээ 
болот жана Күрөө предмети болуп саналган күрөөгө коюлган мүлктүк 
укуктарды сатып өткөрө алат жана алардын эсебинен Кредит берүү 
тууралуу келишим боюнча өзүнүн акчалай талаптарын толук көлөмдө 
канааттандыра алат. Мында, Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун ушул 
Келишимдин 1.2.-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркеме-
де көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдерди камсыз кылуу үчүн түзүлгөн 
келишимдер боюнча укугун ыйгарып өткөрүп берген катары саналат.

6.4. Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик келишим боюнча талап 
кылуу укугун, ошондой эле күрөө кармоочунун көрсөтүлгөн кредит-
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тик келишимдер камсыз болгон күрөө келишими боюнча укугун ыйга-
рып өткөрүп берүү боюнча, ушул Келишим Кыргыз Республикасынын 
Жарандык кодексинин 173-статьясына жана 18-главасына ылайык 
кийинкиге калтыруу шарты менен түзүлгөн. Көрсөтүлгөн Кредиттик 
келишимдер боюнча талап кылуу укугу. Ошондой эле көрсөтүлгөн 
Кредиттик келишимдер боюнча күрөө предметин сатып өткөрүү укугу, 
ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тир-
кемеде көрсөтүлгөн Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү баштал-
гандан кийинки күнү Күрөө кармоочуга өтөт. 

6.5. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишим-
ге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн Кредиттик келишим боюнча өз 
карызгерлеринин кепилдиги (гаранты) болооруна милдеттенет жана 
гарантиялайт, ошондой эле Күрөө кармоочу алдында өз карыз алуу-
чулары тарабынан Кредиттик келишимде көрсөтүлгөн милдеттенме-
лердин толугу менен аткарылышы үчүн өз карызгерлери менен жооп 
берээрине милдеттенет. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул 
Келишимге карата 1-тиркемде көрсөтүлгөн, Кредиттик келишим бо-
юнча өз карызгерлеринин гаранты болуу менен Күрөө коюучунун ка-
рызгерлеринин милдеттенмелерди аткарбагандыгынан же тиешелүү 
эмес деңгээлде аткаргандыгынан улам келип чыккан пайыздарды 
төлөөнү, карызды өндүрүү боюнча соттук чыгымдардын жана Күрөө 
кармоочунун башка чыгымдарынын ордун толтурууну кошо алганда, 
Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында өз карызгерлери сыяктуу 
эле жооп берет. 

6.6. Эгерде, Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү жана ушул Келишим-
дин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белги-
ленген Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугу Күрөө кармоочу-
га өткөрүлсө, Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугу менен анын 
агенти катары иш алып барууга жана бул учурда ушул Келишимдин 
1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгилен-
ген Кредиттик келишим боюнча төлөөгө каралган акча каражаттар-
ды Күрөө коючунун карызгерлеринен кабыл алууга жана көрсөтүлгөн 
акча каражаттарды ушул Келишимде белгиленген Күрөө кармоочунун 
эсебине чегерүү милдеттенет.

  Мында Банк, Күрөө кармоочунун эсебине айдын 15ине чейин кабыл 
алган акча каражаттарын - айдын 15инен кечиктирбестен чегерүүгө 
милдеттүү, ал эми 15инен кийин кабыл алган каражаттар – ушул Ке-
лишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде 
белгиленген Кредиттик келишим боюнча карызгерлер тарабынан 
акча каражаттардын орду жабылган айдын 30унан кечиктирилбестен 
чегерилүүгө тийиш. 
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6.6.1. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 
1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча акча каражат-
тар чегерилгенден кийин Күрөө кармоочуга Күрөө коюучунун Кре-
дит берүү келишими боюнча колдо болгон карызы чегерилген акча 
каражаттар суммасында төлөнгөн катары эсептелинет. Күрөө коюу-
чунун карыз алуучуларында ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана 
ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик кели-
шим боюнча карыздын ордун жабууга акча каражаттары болбосо, 
Күрөө кармоочу күрөөнүн тиешелүү шарттарына ылайык өндүрүүнү 
жүргүзүүгө жана күрөө предметтерин сатууга укуктуу. 

6.6.2. Келишимдин 6.6-пунктуна ылайык, Күрөө кармоочунун агентинин 
милдеттерин аткаруу үчүн Күрөө коюучуга төлөнбөйт. 

7. Башка шарттар
7.1. Эгерде, Кыргыз Республикасынын кайсыл болбосун мамлекеттик/

соттук органдары тарабынан Күрөө кармоочунун ээлик кылуу, жана/
же Күрөө предметин тескөө жана/же андан пайдалануу боюнча анын 
укуктарына чек коюу сыяктуу ушул Келишим аркылуу белгиленген ка-
тары, же болбосо Күрөө кармоочуга кандайдыр-бир келишим түзүүгө 
же мындай чектөөлөрдү өзүнө алуу максатында, кандайдыр-бир иш-
аракеттерди көрүүгө түрткү берген чектөөлөр боюнча чечимдер же 
акттар кабыл алынса, Күрөө кармоочу ушул Келишимди бир тараптуу 
тартипте Күрөө коюучуга кат жүзүндөгү билдирме жөнөтүү аркылуу 
бузууга укуктуу. 

7.2. Бул Келишим боюнча Күрөө коюучунун укугун ыйгарып өткөрүп берүү 
Күрөө коюучунун макулдугусуз, Кыргыз Республикасынын мыйзамда-
рына ылайык ишке ашырылат. 

7.3. Күрөө коюучу ушул Келишим боюнча өз укуктарын жана милдеттерин 
Күрөө кармоочунун макулдугусуз үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө 
укугу жок. 

7.4. Ушул Келишимге байланыштуу талаш маселелер Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдарында каралган тартипте чечилүүгө тийиш. 

7.5. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча 
гана өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн. 

7.6. Ушул Келишимди тариздөө жана каттоодон өткөрүү боюнча чыгаша-
лар Күрөө кармоочунун эсебинен ишке ашырылат. 

7.7. Тараптар кайра түзүлгөн учурда же жоюлган шартта, тараптардын 
ушул келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери аларды 
укугу өткөндөргө өткөрүлүп берилет. 

7.8. Ушул келишим Кыргыз Республикасынын Күрөөлүк каттоо контора-
сында катталууга тийиш.



63

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2013

7.9. Ушул Келишим аталган келишимдин 7.8-пунктуна ылайык, тиешелүү 
ыйгарым укуктуу органдарда катталган учурдан тартып күчүнө кирет. 

7.10. Келишим Күрөө коюучу тарабынан Кредит берүү келишими боюнча 
өз милдеттенмелерин толугу менен аткарганга чейин колдонулат. 

7.11. Келишим орус тилинде, бирдей юридикалык күчкө ээ 4 нускада, ар 
бир Тарап үчүн бирден, ал эми үчүнчү нускасы - каттоо үчүн тиешелүү 
ыйгарым укуктуу органга сунуштоо үчүн түзүлөт. Келишимдин бир ну-
скасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында сакталат. 

8. Тараптардын юридикалык даректери, реквизиттери жана кол 
тамгалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы:
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы 
Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү, 101.

Кызматы __________________

(кол тамгасы)______________М.О.

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК
Бишкек ш., ____________ көчөсү
Улуттук банктагы коррэсеби 
№1010126_______ 
Улуттук банктын БИК №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Мамлекеттик салык инспекциясынын 
коду: _____
Кызматы ______________

(кол тамгасы)______________М.О.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын «24» апрелиндеги 

№ 13\10 токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
айрым ченемдик укуктук 

актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 
актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тирке-
лет) бекитилсин. 

2.  Юридика башкармалыгы: 
- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 

сайтында жарыяласын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасы-

нын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде ча-
гылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрли-
гине жөнөтсүн.

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул ток-
том менен «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, 
микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, Улуттук банктын 
областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын.

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-

нын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага 
жүктөлсүн. 

Төрага       Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын «24» апрелиндеги 

№ 13\10 токтомуна карата тиркеме 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

I. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы №14/2 
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кредиттик со-
юздардын ишин жөнгө салуу эрежелерине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр 
киргизилсин:
1. Эреженин текстинде кездешүүчү “КРУБ» деген сөздөр тиешелүү 

жөндөмөлөрдөгү “Улуттук банк” деген сөздөргө алмаштырылсын. 
2. 6-бөлүктүн 6.1-пунктундагы:

- биринчи абзацтагы “Тышкы көзөмөл башкармалыгы (мындан ары 
– УВН же Улуттук банктын областтык башкармалыктары” деген 
сөздөр “Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы 
(мындан ары – УФСО) же Улуттук банктын областтык башкарма-
лыктары/Баткен областындагы өкүлчүлүгү” дегенге алмаштырыл-
сын;

- экинчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан кредиттик союз-
дар отчетту Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалым-
доо башкармалыгына сунуштоого тийиш.»
үчүнчү абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 
“Республиканын башка областтарында жайгашкан кредиттик союздар 
отчетторун Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгы-
на/Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө сунуштоого тийиш.”
3. 6-бөлүктүн 6.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«6.2. Экономикалык ченемдердин, талаптардын жана чектөөлөрдүн сак-
талышы жөнүндө маалыматтар кредиттик союздар тарабынан Улут-
тук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы №3/3 токтому 
менен бекитилген “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү 
регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык берилет.” 
4. 6-бөлүктүн 6.3-пункту алынып салынсын.
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II. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы 
№3/3 токтому менен бекитилген “Кредиттик союздун мезгил-мезгили 
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобого төмөнкүдөй 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
1. Жобонун текстинде кездешүүчү “КРУБ» деген сөздөр тиешелүү 

жөндөмөлөрдөгү “Улуттук банк” деген сөздөргө алмаштырылсын. 
2. 4-бөлүк боюнча:
- 4.2 пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«4.2. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет Улуттук 
банкка ушул жобого карата 2-тиркемеге ылайык формада, ар бир отчет 
үчүн белгиленген мөөнөттөрдө кагазга чыгарылып жана электрондук 
түрдө Улуттук банкка сунушталат. Бул отчеттун электрондук түрү 
Улуттук банк тарабынан белгиленгендерге ылайык түзүлүүгө тийиш.”
- 4.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«4.3. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан кредит-
тик союздар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту 
Улуттук банктын жалпы бөлүмүнө кагазга чыгарылып, конвертке са-
лынып, чапталган түрүндө берилүүгө тийиш. 

Отчеттун электрондук түрү Улуттук банктын Финансы стати-
стикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаны 
техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлүшү 
зарыл. Кредиттик союздун электрондук почтасы жок болсо, отчеттор-
ду жазып алуучу башка жабдуулар (USB – флэш маалымат сактоочу) 
аркылуу берилиши зарыл.”
- 4-бөлүк төмөнкү мазмундагы 4.3-1-пункт менен толукталсын:

«4.3-1. Республиканын башка областтарында жайгашкан кредиттик 
союздар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетторун 
Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен об-
ластындагы өкүлчүлүгүнө кагазга чыгарылган түрүндө жана электрон-
дук түрдө берүүгө тийиш.

Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен об-
ластындагы өкүлчүлүгү бул отчетторду Улуттук банктын Финан-
сы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген 
түрдө жөнөтөт.”
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III. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 
№25/3 токтому менен бекитилген “Микрофинансылык компаниянын 
Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жо-
бого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
1. 2-бөлүктүн 4-пунктунун а) пунктчасындагы “Мыйзамдар” деген сөздөр 

“Кыргыз Республикасынын” деген сөздөр менен толукталсын;
2. 2-бөлүктүн 5-пунктундагы “2.1.-пункттагы “деген сөздөр “4-пункттагы” 

дегенге алмаштырылсын;
3. 4-бөлүктүн 12-пункту төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:
“Бул отчеттун электрондук түрү Улуттук банк тарабынан белгилен-
гендерге ылайык түзүлүүгө тийиш.”
4. 4-бөлүктүн 13,14-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин:

“13. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан микрофи-
нансылык компаниялар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик 
отчетту Улуттук банктын жалпы бөлүмүнө кагазга чыгарылып, кон-
вертке салынып, чапталган түрүндө берилүүгө тийиш. 

Отчеттун электрондук түрү Улуттук банктын Финансы стати-
стикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаны 
техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлүшү 
зарыл. Жайгашкан микрофинансылык компаниялардын электрондук по-
чтасы жок болсо, отчетторду жазып алуучу башка жабдуулар (USB – 
флэш маалымат сактоочу) аркылуу берилиши зарыл.”

“14. Республиканын башка областтарында жайгашкан микрофинан-
сылык компаниялар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик от-
четторун Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/
Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө кагазга чыгарылган түрүндө жана 
электрондук түрдө берүүгө тийиш.

Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен об-
ластындагы өкүлчүлүгү бул отчетторду Улуттук банктын Финан-
сы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген 
түрдө жөнөтөт.”

IV. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майында-
гы №25/3 токтому менен бекитилген “Микрокредиттик компания-
нын/микрокредиттик агенттиктин (МКК/МКА) Мезгил-мезгили ме-
нен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобого төмөнкүдөй 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2-бөлүктүн 4-пунктунун а) пунктчасындагы “Мыйзамдар” деген сөздөр 
“Кыргыз Республикасынын” деген сөздөр менен толукталсын;

2. Жобонун текстинде кездешүүчү “КРУБ» деген сөздөр тиешелүү 
жөндөмөлөрдөгү “Улуттук банк” деген сөздөргө алмаштырылсын. 
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3. 4-бөлүктүн:
- 4.2-пунктундагы акыркы сүйлөм төмөнкү редакцияда берилсин:
“Бул отчеттун электрондук түрү Улуттук банк тарабынан белги-

ленгендерге ылайык түзүлүүгө тийиш.”
- 4.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«4.3. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан МКК/МКА-
лар Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту Улуттук 
банктын жалпы бөлүмүнө кагазга чыгарылып, конвертке салынып, чап-
талган түрүндө берилүүгө тийиш. 

Отчеттун электрондук түрү Улуттук банктын Финансы стати-
стикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаны 
техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлүшү 
зарыл. Жайгашкан МКК/МКАлардын электрондук почтасы жок болсо, 
отчеттор жазып алуучу башка жабдуулар (USB – флэш маалымат сак-
тоочу) аркылуу берилиши зарыл.”
- 4-бөлүк төмөнкү мазмундагы 4.3-1-пункт менен толукталсын:

«4.3-1. Республиканын башка областында жайгашкан МКК/МКАлар 
Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетторун Улуттук 
банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен областында-
гы өкүлчүлүгүнө кагазга чыгарылган түрүндө жана электрондук түрдө 
берүүгө тийиш.

Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен об-
ластындагы өкүлчүлүгү бул отчетторду Улуттук банктын Финан-
сы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген 
түрдө жөнөтөт.»
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги 

№ 13\13 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик 

каттоодон өткөрүлгөн №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик 
классификаторун бекитщщ тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө

Төлөм системалары башкармалыгынын Кыргыз Республикасынын 
Каржы министрлигинин мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин струк-
туралык классификациясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жагындагы кай-
рылуусу боюнча маалыматын карап көрүп, ченемдик укуктук актылар-
га ылайык келтирүү, улуттук валютадагы нак эмес каражаттар агымына 
анализдөөлөрдү жүргүзүү жана алардын ачык-айкындуулугун камсыз кы-
луу үчүн көрсөткүчтөрдү системага салууну өркүндөтүү максатында, «Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7, 43-статья-
ларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 
токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында 
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоо-
дон өткөртүлгөн №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик клас-
сификаторун бекитүү тууралуу» токтому менен бекитилген Төлөм 
жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун 1 бөлүмү “Мамле-
кеттик бюджетке киреше боюнча төлөмдөр” жаңы редакциясында бе-
китилсин. 

2. Төлөм системалары башкармалыгы Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекет-
тик классификаторунун андан ары белгиленген тартипте мамлекеттик 
каттоодон өткөртүлүшү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук стати-
стика комитетине жөнөтсүн. 

3. Юридика башкармалыгы:
• токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сай-

тында жарыяланышын камсыз кылсын;
• расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине чагылдырылы-
шы үчүн Кыргыз Респубикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
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4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 
5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Бан-

ктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебин-
де, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт ыргагында 
эсептешүүлөрдүн гросстук системасында төлөмдөрдүн коддорунун 
маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Респу-
бликасынын Каржы министрлигин жана Кыргыз Республикасынын ком-
мерциялык банктарын тааныштырсын.

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынынын Төрагасынын орун басары Жеенбаева Б.Ж. ай-
ымга жүктөлсүн.

Төрага       Асанкожоева З. М.
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 

« 24 » апрелиндеги №_13\13 токтомуна тиркеме 

Улуттук банк Башкармасы 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алган, 
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 

25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн 
№51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун 

бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр: 

1. “Мамлекеттик бюджетке киреше боюнча төлөмдөр” 1-бөлүмү төмөнкү 
редакцияда бекитилсин:

төлөмдүн 
коду Төлөм багытынын аталышы

10000000 Кирешелер 

11000000 Салыктык кирешелер 

11100000 Кирешеге жана пайдага салык

11110000 Кирешеге жана пайдага салык

11111000 Жеке жактар - Кыргыз Республикасынын 
резиденттеринен алынуучу киреше салыгы

11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 

11111200 Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы 

11112000 Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын 
кирешесине салык 

11112100 Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын 
кирешесине салык 

11113000 Пайдага салык

11113100 Пайдага салык

11113200 Пайыздарга салык

11113300 Алтын өндүрүш компанияларынын киреше салыгы

11120000 Атайын режим боюнча салык 

11121000 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр

11121100 Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык 

11122000 Патенттин негизинде салык 
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11122100 Милдеттүү патенттин негизинде салык 

11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 

11130000 Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган 
салыктар 

11131000 Кумтөрдүн дүң кирешесине салык

11131100 Кумтөрдүн дүң кирешесине салык

11300000 Менчикке салык 

11310000 Мүлккө салык

11311000 Кыймылсыз мүлккө салык 

11311100 Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө 
салык 

11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз 
мүлккө салык 

11311300 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз 
мүлккө салык 

11312000 Кыймылдуу мүлккө салык

11312100 Транспорттук каражаттарга салык

11312110 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына 
салык

11312120 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11320000 Жер салыгы 

11321000 Жер салыгы 

11321100 Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун 
пайдалануу үчүн жер салыгы

11321200 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321300 
Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба 
багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер 
салыгы 

11400000 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 

11410000 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы 
салыктар 

11411000 Кошумча нарк салыгы (КНС)

11411100 Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү 
товарларга жана кызматт көрсөтүүлөргө КНС
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11411200 Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү 
товарларга КНС

11412000 Сатуудан салык 

11412100 Сатуудан салык 

11413000 Автомобиль жолун пайдалангандык үчүн салык 

11413100 Автомобиль жолун пайдалангандык үчүн салык 

11414000 Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн 
чегерүүлөр

11414100 Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн 
чегерүүлөр

11420000 Акциз салыгы

11421000 КР аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү 
товарларга акциз салыгы

11421100 Алкоголдук продукция

11421110 Этил спирти 

11421120 Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11421130 Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11421140 Шараптар

11421150 Коньяктар

11421160 Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап 

11421170 Идишке куюлган пиво

11421180 Идишке куюлбаган пиво 

11421190 Шарап материалдары

11421200 Тамеки буюмдары

11421210 Чыпкалуу тамеки чылымдары

11421220 Чыпкасыз тамеки чылымдары 

11421230 Сигаралар жана сигариллалар

11421290 Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар 
чылымдар

11421300 Нефти продуктулары

11421310 Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка 
бензиндер
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11421320 Реактивдүү отун

11421330 Дизель отуну

11421340 Мазут

11421350 Май жана газ конденсаты

11421360 Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки 
мунай заттары

11421400 Башка акциздик товарлар 

11421410 Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар 

11421420 Башка акциздик товарлар 

11422000 Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып 
келүүчү товарларга акциз салыгы 

11422100 Алкоголдук продукция

11422110 Этил спирти 

11422120 Арак жана ликер-арак ичимдиктери

11422130 Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар

11422140 Шараптар

11422150 Коньяктар

11422160 Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап 

11422170 Идишке куюлган пиво

11422180 Идишке куюлбаган пиво 

11422190 Шарап материалдары

11422200 Тамеки буюмдары

11422210 Чыпкалуу тамеки чылымдары

11422220 Чыпкасыз тамеки чылымдары 

11422230 Сигаралар жана сигариллалар

11422290 Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар 
чылымдар

11422300 Нефти продуктулары

11422310 Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка 
бензиндер

11422320 Реактивдүү отун
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11422330 Дизель отуну

11422340 Мазут

11422350 Май жана газ конденсаты

11422360 Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки 
мунай заттары

11422400 Башка акциздик товарлар 

11422410 Башка акциздик товарлар 

11440000 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык 

11441000 Бонустар

11441100 Күйүүчү пайдалуу кендер 

11441110 Мунай

11441120 Күйүүчү газдар

11441130 Көмүр

11441190 Дагы башка пайдалуу күйүүчү май казылып алынган 
жерлер

11441200 Металл пайдалуу кендер 

11441210 Асыл металлдар

11441220 Сымап 

11441230 Сурьма

11441240 Калай, вольфрам

11441290 Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар

11441300 Металл эмес пайдалуу кендер 

11441310 Беттегич таштар

11441320 Курулуш куму

11441330 Гипс

11441340 Акиташ, курулуш ташы

11441350 Түстүү таштар (самоцветы)

11441390 Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл 
эместер 

11441400 Жер алдындагы суулар 



76

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2013

11441410 Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз 
суулар 

11441420 Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар 

11441430 Жылытуу үчүн ысык суулар 

11441440 Ичүүчү жана техникалык суулар

11442000 Роялти

11442100 Күйүүчү пайдалуу кендер 

11442110 Мунай

11442120 Күйүүчү газ 

11442130 Көмүр 

11442190 Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер 

11442200 Металл пайдалуу кендер 

11442210 Асыл металлдар

11442220 Сымап 

11442230 Сурьма

11442240 Калай, вольфрам

11442290 Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар

11442300 Металл эмес пайдалуу кендер 

11442310 Беттегич таштар

11442320 Курулуш куму

11442330 Гипс

11442340 Акиташ, курулуш ташы

11442350 Түстүү таштар (самоцветы)

11442390 Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл 
эместер 

11442400 Жер алдындагы суулар 

11442410 Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз 
суулар 

11442420 Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар 

11442430 Жылытуу үчүн ысык суулар 
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11442440 Ичүүчү жана техникалык суулар

11442490 Дагы башка жер астындагы суулар

11500000 Эл аралык соода жана аткарымдарга салыктар

11510000 Бажы төлөмдөрү 

11511000 Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү

11511100 Импорттук бажы алымы 

11511200 Импорттук мезгилдик бажы алымы 

11511300 Атайын алым

11511400 Демпингге каршы алым 

11511500 Компенсациялык алым

11511600 Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чени 
боюнча бажылык төлөм

11511700 Жыйынды бажылык төлөм 

11512000 Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү

11512100 Экспорттук бажы алымы 

11512200 Экспорттук мезгилдик бажы алымы 

11513000 Бажылык жыйымдар 

11513100 Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым

11513200 Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар

11514000 Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр

11514100 Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр

11600000 Дагы башка салыктар жана жыйымдар 

11610000 Дагы башка салыктар жана жыйымдар 

11611000 Дагы башка салыктар жана жыйымдар 

11611000 Дагы башка салыктар жана жыйымдар 

12000000 Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

12100000 Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр

12110000 Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү

12110100 Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
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12110200 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна негизги карыз 
боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү 

12110300
Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна мөөнөтү 
узартылган карыз боюнча кызматкерлердин 
камсыздандыруу төгүмдөрү 

12110400 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна өтүүчү карыз 
боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү 

12120000 Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү

12120100 Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү

12120200
Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин негизги 
карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик 
топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

12120300
Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин мөөнөтү 
узартылган боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү 
(Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

12120400
Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин өтүүчү 
карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик 
топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

12130000 Жекече эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн 
камсыздандыруу төгүмдөрү 

12130100 Жекече эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн 
камсыздандыруу төгүмдөрү 

12140000 Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн 
камсыздандыруу төгүмдөрү

12140100 Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу 
төгүмдөрү

12150000 Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу 
төгүмдөрү

12150100 Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу 
төгүмдөрү

12200000 Социалдык муктаждыкка дагы башка төгүмдөр/
чегерүүлөр

12210000 Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/
чегерүүлөрү

12210100 Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү

12220000 Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/
чегерүүлөрү

12220100 Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/
чегерүүлөрү
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12230000 Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр

12230100 Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр

12300000 Социалдык фонддун башка кирешелери

12310000 Социалдык фонддун башка кирешелери

12310100 Социалдык фонддун башка кирешелери

12310200 Капиталдаштырылуучу суммалар боюнча төлөө 

12310300 Регресс доолор боюнча төлөө 

12310400 Берилген мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар 

12320000 Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар

12320100 Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар

13000000 Алынган расмий трансферттер

13100000 Чет өлкөдөн алынган трансферттер

13110000 Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн

13111000 Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн

13111100 Учурдагы 

13111200 Капиталдык 

13120000 Эл аралык уюмдардан 

13121000 Эл аралык уюмдардан

13121100 Учурдагы 

13121200 Капиталдык 

13300000 Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери

13310000 Жергиликтүү бюджеттерге гранттар 

13311000 Жергиликтүү бюджеттерге гранттар 

13311100 Категориялык гранттар

13311200 Теңөөчү гранттар

13311300 Түрткү берүүчү гранттар 

13320000 Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү 
каражаттар

13321000 Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү 
каражаттар
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13321100 Айлык акыны жогорулатууга өз ара эсептешүүлөр боюнча 
өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321200 1-4 класстардын окуучуларынын тамактануусуна өз ара 
эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321300 Республикалык бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча 
өткөрүлүп берилүүчү дагы башка каражаттар

13321400 Жергиликтүү бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча 
өткөрүлүп берилүүчү каражаттар

13321500 Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда 
өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 

14000000 Салыктык эмес кирешелер 

14100000 Менчиктен жана пайыздардан кирешелер

14110000 Пайыздар 

14111000 Депозиттер боюнча пайыздар 

14111100 КР Улуттук банкында турган Өкмөттүн депозиттери 
боюнча пайыздар

14112000 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча 
пайыздар

14112100 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча 
пайыздар

14120000 Дивиденддер жана пайда

14121000 Дивиденддер

14121100 Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген 
дивиденддер

14122000 Пайда 

14122100 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы

14122200 Мамлекеттик ишканалардын пайдасы 

14150000 Ижара акысы

14151000 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу 
отунду иштеткендиги үчүн акы

14151100 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду 
иштеткендиги үчүн акы

14151200 Жер байлыктарын пайдаланууга укугун кармоо учун акы

14152000 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы

14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 
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14152200 Жайыт ижарасы үчүн акы 

14152300 Айыл четиндеги жайыттардын ижарасы үчүн акы 

14152400 Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы жайыт ижарасы 
үчүн акы 

14152500 Алыскы жайыт ижарасы үчүн акы 

14152600 Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы 
үчүн акы

14152700 Токой ресурстарын пайдалануу акысы

14152800 Суу ресурстарын пайдалануу акысы

14152900 Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка 
төлөмдөр

14153000 Мүлк ижарасы үчүн акы 

14153100 Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын 
жана курулмалардын ижара акысы

14153200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, 
имараттардын жана курулмалардын ижара акысы

14153900 Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы 

14200000 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн 
кирешелер

14220000 Административдик жыйымдар жана төлөмдөр

14221000 Жыйымдар жана төлөмдөр

14221100 Лицензия берүү акысы

14221200 Сертификаттарды жана башка уруксат берүү 
документтерин берүү акысы

14221300 Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн акы

14221400 Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо акысы

14221500 Альтернативдүү кызмат өтөө жана чакыруу 
мобилизациялык резерв үчүн акы

14221600 Айдоочунун күбөлүгүн алуу укугуна экзамен алуу, 
автотранспорт каражатын кароодон өткөрүү жыйымы

14221700 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым

14221800 Автоторанспорт токтотуу үчүн жыйым 

14221900 Дагы башка төлөмдөр жана жыйымдар 

14222000 Мамлекеттик алымдар
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14222100 Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым

14222200 Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым

14222300 Сот органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222400 Дагы башка мамлекеттик алымдар 

14230000 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 

14231000 Медициналык кызмат көрсөтүүлөр

14231100 Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык 
жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231200 Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш чараларын жүргүзүү 
үчүн акы 

14231300 Стационардын ордун алмаштыруучу бөлүмдөрдө 
медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы

14231400 Адистештирилген стационарларда медициналык 
жардамды көрсөтүү үчүн акы

14231500 Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн кош 
төлөм

14231600 Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы

14231700
Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык 
жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык 
препараттарды даярдоо акысы

14231800 Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу 
түрлөрүн көрсөтүү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык)

14231900 Классификацияланбаган медициналык кызмат 
көрсөтүүлөр үчүн акы

14232000 Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр

14232100 Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы 
(ЖОЖ, КТО, ООЖ)

14232200 
Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - 
өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди 
тестирлөөнү жүргүзүү акысы

14232300 Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, 
жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы

14232400 Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча 
кызмат көрсөтүү акысы

14232500 Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, 
конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы



83

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 5, 2013

14232600 ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим 
берүүнү көрсөтүү үчүн акы 

14232700 Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы

14232800
Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, 
ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн 
акы 

14232900 Классификацияланбаган билим берүү жана маданият 
кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы

14233000 Социалдык кызмат көрсөтүүлөр

14233100 Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы

14233200 Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат 
берүүгө уруксат берүү үчүн акы

14233300 Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн 
акы

14233400 Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы

14233900 Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр 
үчүн акы 

14234000 Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка 
документтерди берүү кызматтары 

14234100 Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык 
келүү сертификатын берүү үчүн акы 

14234200 
Тез жана контракттык кызматтын аскер милдеттүүлөрүнө, 
аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу 
документтеринин дубликаттарын берүүгө акы 

14234300 
Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана 
илимий билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди 
нострификациялоо үчүн акы

14234400 Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана 
полистин дубликатын берүү акысы 

14234500 Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана 
башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы

14234600 Сертификаттарды берүү акысы

14234700 Мамлекеттик каттоо акысы 

14234900
Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана 
башкаларды берүүбоюнча классификацияланбаган 
кызмат көрсөтүүлөргө акы

14235000 Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр
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14235100 Баалуу металлдардан зергер жана башка тиричилик 
буюмдарын пробирлоо жана эн тамгалоо акысы 

14235200 Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы 

14235300 Экспертиза жана изилдөө жүрг үзүү үчүн акы

14235400 Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү 
акысы

14235500 Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы

14235600 Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы 

14235900 Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча 
классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы 

14236000 Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат 
көрсөтүүлөрү 

14236100 Диссертациялардын авторефераттары жана 
диссертациялар боюнча маалыматты көрсөтүү акысы

14236200 Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык 
маалыматты берүү акысы 

14236300 Маалыматты издөө, тандоо жана берүүнү жургүзүү акысы 

14236400 Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы 

14236500 Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы 

14236600 Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө 
акысы 

14236900 Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча 
классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы 

14237000 Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу 

14237100 Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү 
акысы 

14237200 Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана 
имараттарды зыянсыздандыруу 

14237300 Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы 

14237400 Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык 
коштоп жүрүү акысы 

14237500 Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы 

14237600 Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана 
коопсуздугун камсыз кылуу акысы 

14237700 Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп 
жүрүү акысы 
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14237900 Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча 
классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы 

14238000 Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү

14238100 Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы 

14238200 Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу 
акысы 

14238300 Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы 

14238400 Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы 
классификациялоо акысы 

14238500 Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы 

14238600 Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо 
үчүн схема картасын иштеп чыгуу акысы 

14238700 Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди 
уюштуруу жана жүргүзүү акысы 

14238900 Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган 
түрлөрү үчүн акы 

14239000 Дагы башка түшүүлөр

14239100 Менчиктештирүүдө сатуудан жогорку баалардан алынган 
чегерүүлөр

14239200 Мамматрезервди брондон чыгаруудан алынган чегерүүлөр

14239300 Мурда берилген бюджеттик ссудалардан чегерүүлөр

14239400 Дагы башка түшүүлөр

14300000 Айыптар, санкциялар, конфискациялар

14310000 Административдик айыптар,санкциялар, 
конфискациялар 

14311000 Административдик айыптар,санкциялар, 
конфискациялар 

14311100 Административдик айыптар

14311200 Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр

14311300 Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр

14311400 Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр

14311500 Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын 
ордун толтуруу

14320000 Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 
айыптар,санкциялар, конфискациялар
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14321000 Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 
айыптар,санкциялар, конфискациялар

14321100 Негизги карыз боюнча айыптык санкциялар

14321200 Узартылган карыз боюнча айыптык санкциялар

14321300 Өтүүчү карыз боюнча айыптык санкциялар

14400000 Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер 

14410000 Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер

14411000 Учурдагы

14411100 Учурдагы жардам

14412000 Капиталдык

14412100 Капиталдык жардам

14500000 Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14510000 Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14511000 Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14511100 Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер 

14511200 Дагы башка салыктык эмес кирешелер

14511300 Курстук пайда/чыгым

14511400 Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө 
жана күтүүгө чегерүүлөр
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги 

№ 13\9 токтому 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 
актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

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

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук 
актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында 
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн 
№34/10 токтом менен бекитилген «Банктардын инсайдерлер жана 
аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар 
жөнүндө» нускоого;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 
23-мартында 29-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №4/2 токтом менен 
бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык ком-
паниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелерине. 

2. Юридика башкармалыгы: 
- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сай-

тында жарыяласын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдыры-
лышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом 
менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамле-
кеттик өнүктүрүү банкын, адистештирилген финансы-кредиттик меке-
ме - «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын жана 
депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компа-
нияларды тааныштырсын.

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага 
жүктөлсүн. 

Төрага              Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги 

№ 13\9 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 
актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 
2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын 
Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде кат-
тоодон өткөртүлгөн №34/10 токтом менен бекитилген «Банктардын ин-
сайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата 
талаптар жөнүндө» нускоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор 
киргизилсин:

1). Нускоонун 2.7-пунктунда: 
- А пунктчасынын биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Ушул Нускоонун 2.7.-1-пунктунда белгиленгендерден тышкары, баш-

ка операциялар, бир эле учурда ошол банк менен анын кызматкерлери 
болуп саналбаган, башка жактар - банк кардарлары жана кайсы болбосун 
башка жактар болуп саналбаган жактар ортосунда мына ушундай опе-
рациялар үчүн колдонулган шарттарга жана талаптарга салыштырганда 
жеңилдетилген болуп саналбаган шарттарда жана талаптарда гана ишке 
ашырылышы мүмкүн. Мындай шарттар жана талаптар, атап айтканда 
төмөнкүдөй жол бербөөлөрдү да өзүнө камтыйт:»;

- 2.7-пунктунун бүтүндөй тексти боюнча «башка жактарды», «башка 
жактар менен», «башка жактарга», «башка жакка», «башка жакты» деген 
сөздөр «башка жактарды - ошол банктын кызматкерлери болуп саналыш-
паган жана банк менен байланыштуу болгон жана/же аны менен жалпы 
кызыкчылыкка ээ болгон кайсы болбосун башка жактар болуп саналбаган 
банк кардарлары;», «башка жактар менен - ошол банктын кызматкерле-
ри болуп саналышпаган жана банк менен байланыштуу болгон жана/же 
аны менен жалпы кызыкчылыкка ээ болгон кайсы болбосун башка жактар 
болуп саналбаган банк кардарлары менен;», «башка жактарга - ошол бан-
ктын кызматкерлери болуп саналышпаган жана банк менен байланыштуу 
болгон жана/же аны менен жалпы кызыкчылыкка ээ болгон кайсы болбосун 
башка жактар болуп саналбаган банк кардарларга», «башка жакка - ошол 
банктын кызматкерлери болуп саналышпаган жана банк менен байланыш-
туу болгон жана/же аны менен жалпы кызыкчылыкка ээ болгон кайсы бол-
босун башка жактар болуп саналбаган банк кардарларга;», «башка жак-
ты - ошол банктын кызматкерлери болуп саналышпаган жана банк менен 
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байланыштуу болгон жана/же аны менен жалпы кызыкчылыкка ээ болгон 
кайсы болбосун башка жактар болуп саналбаган банк кардарларды» деген 
сөздөргө тиешелүүлүгүнө жараша алмаштырылсын;»;

- А пунктчасындагы абзацтардын номерлери «-» белгисине алмашты-
рылсын; 

- В пунктчасы «Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн тиз-
ме боюнча курамынан 2/3 көбү» деген сөздөр «банктын тобокелдик-
менеджеринин инсайдерлер же аффилирленген жактар менен опера-
цияларды жүзөгө ашырууга байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон 
тобокелдиктер боюнча корутундусун эске алып» деген сөздөр менен то-
лукталсын;

- Г пунктчасындагы абзацтардын номерлери «-» белгисине алмашты-
рылсын; 

2) Нускоо төмөнкү мазмундагы 2.7.-1. – 2.7.-5-пункттар менен толукталсын: 
«2.7.-1. Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн, Шариат 

Кеңешинин төрагасын жана анын мүчөлөрүн, ошондой эле банктын кыз-
маткери болуп саналышпаган инсайдерлерди кошпогондо, кызматкерлер-
ди социалдык коргоо программасына ылайык, банк инсайдерлерге (мын-
дан ары инсайдерлер-банк кызматкерлери) кредиттерди берүүгө укуктуу. 
Аталган программада банк кызматкерлерин жана инсайдерлер-банк кыз-
маткерлерин социалдык жактан коргоого алуу максатында бирдей шарттар 
каралышы зарыл. Мында, инсайдерлерди-банк кызматкерлерин кредиттөө 
шарттары эң аз дегенде, төмөнкү талаптарга ылайык келүинсайдерлерге–
банк кызматкерлерине кредиттер турак-жай сатып алууга же курууга гана 
берилет;

сатылып алынуучу же курулуп жаткан турак-жай кредит берилип жат-
кан инсайдердин-банк кызматкерининин менчик укугуна таандык болууга 
тийиш;
1) инсайдерлерге–банк кызматкерлерине кредиттер турак-жай сатып алу-

уга же курууга гана берилет;
2) сатылып алынуучу же курулуп жаткан турак-жай кредит берилип жат-

кан инсайдердин-банк кызматкерининин менчик укугуна таандык  бо-
лууга тийиш;

3) сатылып алынган же кийинчерээк курулуп бүткөн турак-жайда кредит 
берилген инсайдер-банк кызматкери жана анын үй-бүлө мүчөлөрү 
(эгер болгон болсо) жашоого тийиш;

4) кредиттин максималдуу өлчөмү он миллион сомдон ашпоого тийиш;  
5) кредиттин максималдуу өлчөмү сатылып алынган же курулуп жаткан 

турак-жайдын адилет наркынын сексен пайызынан ашпоого тийиш. 
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Эгерде, сатылып алынган же курулуп жаткан турак-жайдын адилет 
наркынын кеминде кырк пайыз өлчөмүндөгү байланыштуу депозит 
түрүндө кошумча күрөө сунушталган шартта, сатылып алынган же ку-
рулуп жаткан турак-жайдын адилет наркынын жүз пайызы өлчөмүндө 
кредит берилиши мүмкүн;

6) турак-жайдын адилет наркын аныктоо үчүн көз карандысыз баалоочу-
лардын кызмат көрсөтүүлөрү пайдаланылат;

7) сатылып алынган же курулуп жаткан турак-жай гана баштапкы күрөө 
катары кабыл алынат;

8) инсайдерге-банк кызматкерине анын туугандары болуп саналган адам-
дардан турак-жай сатып алуусуна кредит берүүгө тыюу салынат.  
Банк менен инсайдер-банк кызматкеринин ортосунда түзүлгөн кредит-

тик келишим, инсайдер-банк кызматкери тарабынан ушул пункттун 1)-8) 
пунктчаларында каралган кредиттөө шарттары бузууга жол берилген учур-
да, кредиттик келишим ушул Нускоонун 2.7.-5-пунктунда каралган шарт-
тарда өзгөртүлүүгө тийиш деген пункт каралышы зарыл. 

2.7.-2. Нускоонун 2.7-пунктунун В, Г жана  Д  пунктчаларынын жобо-
лору ушул Нускоонун 2.7.-1.-пунктунда көрсөтүлгөн инсайдерлер менен 
операцияларга да таркатылат.

2.7.-3. Кызматкерлерди кредиттөө тартибин жөнгө салган Банктын ички 
документ  инсайдерлерди-банк кызматкерлерин кредиттөө жөнүндө жобо-
лорду камтууга, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы 
банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзам талаптарына, Улуттук банктын 
ченемдик укуктук актыларына шайкеш келүүгө жана эң аз дегенде аларда 
төмөнкүлөр каралууга тийиш: 

- ушул Нускоонун 2.7.-1-пунктунда көрсөтүлгөн инсайдерлерине-банк 
кызматкерлерине берилген кредиттердин банктын кредит портфелинин 
жалпы көлөмүнө жана банктын таза суммардык капиталына карата үлүшү;

- кредиттердин түрү;
- кредиттин валютасы;
- кредиттин максималдуу өлчөмү;
- кредиттөө мөөнөтү;
- пайыздык чендер (баа түзүү);
- күрөөнүн наркына жана алгылыктуулугуна баа берүү критерийлери.
2.7.-4. Кызматкерлерди кредиттөө тартибин жөнгө салуучу Банктын 

ички документи Директорлор кеңеши  тарабынан бекитилүүгө тийиш. 
Ошондой эле, Директорлор кеңеши төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл: 

- кызматкерлерди кредиттөө тартибин жөнгө салуучу банктын ички до-
кументин анын актуалдуулугун жана банктын кредиттик саясатына ылайык 
келүүсүн камсыз кылуу үчүн жыл сайын карап чыгууга;
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- Банк Башкармасынын (же банктын башка ушу сыяктуу аткаруу орга-
нынын) кызматкерлерди кредиттөө тартибин жөнгө салуучу банктын ички 
документинин талаптарынын аткарылышын камсыз кылуу боюнча ишин 
контролдоого.

2.7.-5. ушул Нускоонун 2.7.-1-пунктунда каралган инсайдерлер-банк 
кызматкерлери тарабынан кредиттөө шарттарын бузууга жол берилген 
шартта:

- Банк кемчиликтер аныкталган күнү кредиттик келишимде, бир эле учур-
да ошол банк менен анын кызматкерлери болуп саналбаган жана банк ме-
нен байланыштуу жана/же аны менен жалпы кызыкчылыкка ээ кайсы бол-
босун башка жак болуп саналбаган башка жактар - банк кардарлары орто-
сунда мына ушундай операциялар үчүн колдонулган шарттарга жана талап-
тарга салыштырганда кыйла жеңилдетилген болуп саналбаган кредит берүү 
шарттарын жана талаптарын караган өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тийиш; 

- инсайдер-банк кызматкери кредит алынган күндөн тартып анан шарт-
тары өзгөртүлгөн күнгө чейин келип чыккан пайыздар боюнча айырманы 
Банкка төлөп берүүгө тийиш;

- пайыздар боюнча айырманы төлөө кредит шарттары өзгөртүлгөн ай-
дан кийинки айдан тартып  кредитти жана ал боюнча пайыздарды төлөө 
графигинде каралууга тийиш.»;

3) 2.9-пунктта «банктын башка кардарлары» деген сөздөр «банк кыз-
маткерлеринен болуп саналбаган жана банк менен байланыштуу жана/же 
аны менен жалпы кызыкчылыкка ээ кайсыл болбосун башка жак болуп 
саналбаган башка жактар - банк кардарлары» деген сөздөргө алмашты-
рылсын;

4) 2.11-пункттун А пунктчасында «же Экономикалык Кызматташтык 
жана  Өнүктүрүү Уюмуна жана/же алардын Борбордук банктарына мүчө 
мамлекеттердин» деген сөздөр алынып салынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 
2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын 
Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде кат-
тоодон өткөртүлгөн №4/2 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республика-
сынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө са-
луунун убактылуу эрежелерине төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 
5.7-пункттун 5.7.1.-пунктчаcы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

«5.7.1. Депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан МФКлар, ин-
сайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларды Улуттук 
Банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №28/8 токтому менен 
бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинан-
сылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен 
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операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоого ылайык жүзөгө ашы-
рышат. Инсайдерлер менен аффилирленген жактардын МФК алдындагы 
чогуу алгандагы карызынын өлчөмү катары туюндурулган инсайдерлер 
жана аффилирленген жактар менен операциялар боюнча тобокелдик-
тин максималдуу өлчөмү, МФКнын өздүк капиталынын 60% ашпоого 
тийиш. ».
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги 

№ 13\12 токтому

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында 
№5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөрүлгөн 
«Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө» Жобону бекитүү 
тууралуу» токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

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

 
1. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 

7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн, Кыргыз Ре-
спубликасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 
2-мартында №5/7 кабыл алынган токтому менен бекитилген «Банктар-
дын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө» Жобого сунуш кылынган 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.

2. Юридика башкармалыгы:
- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 

сайтына жайгаштырсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы үчүн 
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө ки-
рет.

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага 
жүктөлсүн.

Төрага               Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын «24»апрелиндеги 

№13\12 токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында N 
5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөрүлгөн 
«Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү 

тууралуу» токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 
7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөрүлгөн №5/7 «Банктардын 
ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомго 
төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин.

1. Жобонун 12 Главасы төмөнкү мазмундагы 12.12 пункту менен толук-
талсын:

“12.12. Улуттук Банк тарабынан Жобонун 12.4 пунктчасында 
көрсөтүлгөн учурларда өтүнүчүн канаттандыруудан баш тарткан 
учурда, мүлктү ажыратып алуу боюнча ар кандай бүтүмдөрдүн 
укуктук өтүшүнүн белгиленген тартибинде соттун чечими боюнча 
акцияларды өткөрүп берүүнүн негизинде, түз же кыйыр банктын 
басымдуу катышуучусу же 20% көп добуш берүүчү акциялардын ээси 
болгон учурда, же банкты контролдогон жак банктын жетекчилигине 
же саясатына (тике же кыйыр добуш берүү укугун ишке ашырууну 
кошо алганда) таасир этүүнү ишке ашырууну токтотушу керек жана 
Улуттук банк тарабынан аныкталган мөөнөт ичинде олуттуу катышуу 
же контролдоноону болжолдогон төмөнкү деңгээлге чейин банктын 
уставдык капиталына өзүнүн катышуусун кыскартышы керек.” 

2. Жобонун 13.1 пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
“13.1. Талапкерлигин Улуттук банк менен милдеттүү түрдө 

макулдашуу талап кылынган кызмат адамдары төмөнкүлөр: 
Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, Шариат кеңешинин 
мүчөлөрү, башкарманын төрагасы (президент, генералдык менеджер, 
резидент эмес банктын филиалынын жетекчиси), анын орун басарлары, 
аудит боюнча комитеттин төрагасы, банктын кредиттик ишине 
жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси, банктын активдеринин 
жана пассивдеринин тескөөгө алынышына жооп берген түзүмдүк 
бөлүмдүн жетекчиси (же өз функционалдык милдеттери боюнча ага 
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тең келген адам), башкы бухгалтер, ислам терезесинин жетекчиси, 
банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу 
менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы 
аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иш-чараларына жооп берген 
түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси. Ошондой эле, ички аудит кызматынын 
жетекчисинин жана банкта орун алган тобокелдиктерди тескөөгө 
жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин кызматына талапкерлер 
да Улуттук банкка макулдашылууга тийиш.

Өзүнүн функционалдык милдеттери боюнча жогорудагы кызмат 
адамдары менен барабар болгон, каалаган банктын кызмат адамдары 
да Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш.”

3. Жобонун 14-1.1 пунктунун 1) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
“1) толук жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломунун 

же базалык жогорку билимди тастыктаган дипломунун (бакалавр 
деьгээли), жана аны менен бирге ошондой эле «банк/финансы чөйрөсү» 
багытында окутуудан өткөндүгүн тастыктаган, эл аралык деңгээлде 
тааныган сертификатынын болушу;”

4. Жобонун 15.2 пунктунун 1) пунктчасы “тиешелүү сертификаттарынын 
болуусу” деген сөздөрдөн кийин төмөнкү мазмундагы сөздөр менен то-
лукталсын:
“жана жогоруда көрсөтүлгөн багыттардагы курсттарды 

ийгиликтүү аяктаганын тастыктаган кандидатты макулдашуу 
тууралуу өтүнүчтүн датасына карата ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
органдын уруксаты\лицензиясы бар билим берүү уюмдарынан акыркы 
беш жыл ичинде алынган сертификаттар же башка документтердин 
болуусу.”

5. Жобонун 15.2 пунктунун 2) пунктчасы төмөнкү мазмундагы сөздөр ме-
нен толукталсын:
 “Жогоруда көрсөтүлгөн багыттардагы курсттарды ийгиликтүү 

аяктаганын тастыктаган кандидатты макулдашуу тууралуу 
өтүнүчтүн датасына карата ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 
уруксаты\лицензиясы бар билим берүү уюмдарынан акыркы беш жыл 
ичинде алынган сертификаттар же башка документтердин болууга, 
ошондой эле тиешелүү сертификаттар менен тастыкталган.”

6. Жобонун 19.8 пунктунун экинчи абзацындагы “Улуттук банктын расмий 
Интернет сайтына ай сайын жарыяланып туруучу” деген сөздөр алы-
нып салынсын.
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7. Жобонун 19.8 пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“Ушул пункттун 1), 2), 3), 4) жана 8) пунктчаларындагы маалыматтар 

Улуттук банктын расмий Интернет сайтына ай сайын жарыяланып 
турат.”

8. Жобонун 21.5 пунктунун экинчи абзацындагы “Улуттук банктын расмий 
Интернет сайтына ай сайын жарыяланып туруучу” деген сөздөр алы-
нып салынсын.

9. Жобонун 21.5 пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“Ушул пункттун 1), 2), 3), 5) жана 7) пунктчаларындагы маалыматтар 

Улуттук банктын расмий Интернет сайтына ай сайын жарыяланып 
турат.”

10.  Жобонун 22.1 пунктунун бешинчи абзацындагы “Улуттук банктын рас-
мий Интернет сайтына ай сайын жарыяланып туруучу” деген сөздөр 
алынып салынсын.

11. Жобонун 22.1 пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“Ушул пункттун 1), 2), жана 3) пунктчаларындагы маалыматтар 

Улуттук банктын расмий Интернет сайтына ай сайын жарыяланып 
турат.”

12. Жобонун 40.4. пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“Банк лицензиясы үчүн алдын ала уруксат алууга өтүнүч каты менен 

бирге, МФК/МКК учурдагы филиалдарын банктын филиалдары катары 
кайра тариздөө боюнча өтүнүч катын ушул Жобонун 19 Главасынын 
19.4 пунктунун талабына ылайык документтер менен Улуттук банкка 
тапшырууга укуктуу.”

13. Жобонун 41.5. пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“МФК/МККга банктык лицензияларды алууга (берүүгө) алдын-

ала уруксат менен катар, Улуттук банк, МФК/МККнын учурдагы 
филиалдарын банктын филиалдары катары кайра тариздөө боюнча 
өтүнүч катын жана ага тиркелген документтерди карагандан кийин, 
эгер аларга карата сын пикири жок болгон учурда, МФК/МККнын 
учурдагы филиалдарын банктын филиалдары катары кайра тариздөөгө, 
юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органдардан 
кайра каттоодо өтүү үчүн уруксат бере алат.”
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14. Жобонун 41.8. пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“МФК/МККга банктык лицензияларды алууга (берүүгө) алдын-ала 

уруксат менен катар, МФК/МККнын учурдагы филиалдарын банктын 
филиалдары катары кайра тариздөөгө уруксат берген учурда, 
Улуттук банк юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу 
органдарга Улуттук банктын Башкармасынын төрагасынын банктык 
көзөмөл боюнча орун басары кол койгон макулдук каты жиберилет.”

15. Жобонун 41.9 пунктунун 1) пунктачасында “юридикалык жактын” деген 
сөздөн кийин “(ошону менен бирге филиалдардын)” деген сөздөр ме-
нен толукталсын.

16. Жобонун 17 тиркемесинин 13 пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
“13. Акыркы 10 жыл аралыгындагы Сиз уюштуруучу, акционер (ээ) 

болгон жана\же азыркы учурдагы компанияларды көрсөтүьүз:

Юридикалык 
жактын 

аталышы, 
орун алышы

Юридика-
лык жактын 

ишмердүүлүгүнүн 
түрү 

Карама-
гындагы 

акциялардын 
саны

Уставдык 
капи-

талдагы 
үлүш сом 
түрүндө

Ушул юри-
дикалык 
жактын 

Уставдык 
капиталда-
гы үлүш % 
түрүндө

Салык 
төлөөчүнүн 

идентифика-
циялык номе-

ри (ИНН)

17. Жобонун 18 тиркемесинин 2.3 пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
2.3. Акыркы 10 жыл аралыгындагы Сиз уюштуруучу, акционер (ээ) 

болгон жана\же азыркы учурдагы компанияларды көрсөтүьүз: 

Юридикалык 
жактын ата-
лышы, орун 

алышы

Юридика-
лык жактын 

ишмердүүлүгүнүн 
түрү 

Карамагын-
дагы акция-
лардын саны

Уставдык 
капиталда-
гы үлүш сом 

түрүндө

Ушул юриди-
калык жак-

тын Устав-
дык капитал-
дагы үлүш % 

түрүндө

Салык 
төлөөчүнүн 
идентифи-
кациялык 
номери 
(ИНН)

18. Жобонун 18 тиркемесинин 4.2 пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
“4.2. Мен, _______________________________________________
Аты жөнү
Ушул анкетада берилген жогорудагы маалымат анкетада 

көрсөтүлгөн суроолор боюнча менин билимим жана маалыматтарга 
ылайык, толук жана анык экендигин тастыктаймын. Мен тараптан 
атайын бурмалоолор жана калтырып кетүүлөр болсо, акцияларды сатып 
алуу боюнча өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартууга негиз болот 
жана мыйзамга ылайык жоопко тартууга алып келет деп билемин.
__________________ «_____» ________________ г.”

  кол тамга         дата
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Постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики № 13\9 от 24 апреля 2013 года

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

1. В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Националь-
ного банка Кыргызской Республики постановляет:Утвердить прилагае-
мые изменения и дополнения в следующие нормативные правовые 
акты Национального банка Кыргызской Республики:
- Инструкцию «О требованиях к операциям банков с инсайдерами 

и аффилированными лицами», утвержденную постановлением 
Правления Национального банка Кыргызской Республики №34/10 
от 10 декабря 2003 года, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Кыргызской Республики 5 января 2004 г., регистрационный 
номер 2-04;

- Временные правила регулирования деятельности микрофинансо-
вых компаний на территории Кыргызской Республики, утвержден-
ные постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики №4/2 от 19 февраля 2003г., зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 г., 
регистрационный номер 29-03.

2. Юридическому управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее поста-

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

3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоя-
щее постановление до сведения коммерческих банков, Государствен-
ного банка развития Кыргызской Республики, специализированного 
финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредит-
ных союзов» и микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты.

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

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

Председатель             Асанкожоева З.М.
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Утверждено постановлением Правления НБКР
№ 13\9 от 24 апреля 2013г.

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

1. Внести в Инструкцию «О требованиях к операциям банков с инсайде-
рами и аффилированными лицами», утвержденную постановлением 
Правления Национального банка Кыргызской Республики №34/10 от 
10 декабря 2003 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики 5 января 2004 г., регистрационный номер 2-04, 
следующие изменения и дополнения:

1) В пункте 2.7.: 
- первый абзац подпункта А изложить в следующей редакции:
«Операции, кроме изложенных в пункте 2.7.-1. настоящей Инструкции, 

могут проводиться только на таких условиях и требованиях, которые не 
являются более льготными по сравнению с условиями и требованиями, 
применяемыми в это же время для подобных операций между данным 
банком и другими лицами – клиентами банка, не являющимися сотрудни-
ками данного банка и не являющимися любыми другими лицами, связан-
ными с банком и/или имеющими с банком общие интересы. Такие условия 
и требования включают, в частности, недопущение:»;

- по всему тексту пункта 2.7. слова «других лиц», «другими лицами», 
«другим лицам», «другому лицу», «другого лица» заменить соответствен-
но словами «других лиц – клиентов банка, не являющихся сотрудниками 
данного банка и не являющихся любыми другими лицами, связанными 
с банком и/или имеющими с банком общие интересы;», «другими лица-
ми – клиентами банка, не являющимися сотрудниками данного банка и 
не являющимися любыми другими лицами, связанными с банком и/или 
имеющими с банком общие интересы;», «другим лицам – клиентам банка, 
не являющимся сотрудниками данного банка и не являющимся любыми 
другими лицами, связанными с банком и/или имеющими с банком общие 
интересы;», «другому лицу – клиенту банка, не являющемуся сотрудником 
данного банка и не являющемуся любым другим лицом, связанным с бан-
ком и/или имеющим с банком общие интересы;», «другого лица – клиента 
банка, не являющегося сотрудником данного банка и не являющегося лю-
бым другим лицом, связанным с банком и/или имеющим с банком общие 
интересы;»;

- в подпункте А нумерацию абзацев заменить знаком «-»; 
- в подпункте В после слов «(более 2/3 от списочного состава членов 

Совета директоров банка)» дополнить словами «с учетом заключения 
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риск-менеджера банка о риске, связанном с проведением операции с ин-
сайдером или аффилированным лицом,»;

- в подпункте Г нумерацию абзацев заменить знаком «-»; 

2) Инструкцию дополнить пунктами 2.7.-1. – 2.7.-5. следующего содержания: 
1) «2.7.-1. Банк вправе предоставлять кредиты инсайдерам, за исклю-

чением Председателя и членов Совета директоров, Председателя и 
членов Шариатского Совета, а также инсайдеров, не являющихся со-
трудниками банка (далее – инсайдеры-сотрудники банка), в соответ-
ствии с программой социальной поддержки сотрудников банка. В ука-
занной программе должны быть предусмотрены одинаковые условия 
социальной поддержки сотрудников банка и инсайдеров-сотрудников 
банка. При этом, условия кредитования инсайдеров-сотрудников банка, 
должны соответствовать, как минимум, следукредиты предоставляют-
ся инсайдерам-сотрудникам банка только на приобретение или строи-
тельство жилья;

2) приобретаемое или строящееся жилье должно будет принадлежать 
на праве собственности только инсайдеру-сотруднику банка, которому 
предоставляется кредит;

3) в приобретаемом или в последующем построенном жилье должны про-
живать инсайдер-сотрудник банка, которому предоставляется кредит, и 
члены его семьи (если имеются);

4) максимальный размер кредита не должен превышать десять миллио-
нов сом; 

5) максимальный размер кредита не должен превышать восьмидесяти 
процентов справедливой стоимости приобретаемого или строящегося 
жилья. Кредит может быть выдан в размере ста процентов справед-
ливой стоимости приобретаемого или строящегося жилья в случае 
предоставления дополнительного залога в виде связанного депозита 
в размере не менее сорока процентов справедливой стоимости приоб-
ретаемого или строящегося жилья;

6) для определения справедливой стоимости жилья используются услуги 
независимого оценщика;

7) в качестве первичного залога принимается только приобретаемое или 
строящееся жилье;

8) запрещается выдача кредита на приобретение инсайдером-
сотрудником банка жилья у лиц, входящих в его круг родственников. 
Кредитный договор, заключенный между банком и инсайдером-

сотрудником банка, должен содержать пункт о том, что в случае нару-
шения инсайдером-сотрудником банка условий кредитования, предусмо-
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тренных подпунктами 1-8 настоящего пункта, кредитный договор подле-
жит изменению на условиях, предусмотренных пунктом 2.7.-5. настоящей 
Инструкции. 
2.7.-2. Положения подпунктов В, Г и Д пункта 2.7. распространяются на 

операции с инсайдерами, указанные в пункте 2.7.-1. настоящей Ин-
струкции. 

2.7.-3. Внутренний документ банка, регламентирующий порядок кредито-
вания сотрудников, должен содержать положения о кредитовании 
инсайдеров-сотрудников банка, соответствовать требованиям За-
кона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности 
в Кыргызской Республике», нормативным правовым актам Нацио-
нального банка и содержать, как минимум, следующее: 

− долю кредитов, выданных инсайдерам-сотрудникам банка, указан-
ным в пункте 2.7.-1. настоящей Инструкции, к общему объему кре-
дитного портфеля банка и чистого суммарного капитала банка;

− виды кредитов;
− валюта кредита;
− максимальный размер кредита;
− сроки кредитования;
− процентные ставки (ценообразование);
− критерии оценки стоимости и приемлемости залога.

2.7.-4. Внутренний документ банка, регламентирующий порядок кредито-
вания сотрудников, должен быть утвержден Советом директоров. 
Совет директоров также должен: 

− ежегодно пересматривать внутренний документ банка, регламенти-
рующий порядок кредитования сотрудников, для того, чтобы обе-
спечить его актуальность и соответствие кредитной политике банка;

− контролировать деятельность Правления банка (или другого анало-
гичного исполнительного органа банка) по обеспечению выполне-
ния требований внутреннего документа банка, регламентирующего 
порядок кредитования сотрудников.

2.7.-5. В случае нарушения инсайдерами-сотрудниками банка условий 
кредитования, предусмотренных пунктом 2.7.-1. настоящей Ин-
струкции:

− банк должен в день обнаружения нарушения произвести измене-
ние кредитного договора, предусмотрев в нем такие требования 
и условия предоставления кредита, которые не являются более 
льготными по сравнению с условиями и требованиями, применяе-
мыми в это же время для подобных операций между данным бан-
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ком и другими лицами – клиентами банка, не являющимися сотруд-
никами данного банка и не являющимися любыми другими лицами, 
связанными с банком и/или имеющими с банком общие интересы; 

− инсайдер-сотрудник банка обязан возместить банку разницу по 
процентам, образовавшуюся со дня получения кредита до даты из-
менения его условий;

− возмещение разницы по процентам должно быть предусмотрено в 
графике погашения кредита и процентов по нему, начиная с месяца, 
следующего за тем, в котором были изменены условия кредита.»;

3) В пункте 2.9. слова «других клиентов банка» заменить словами «других 
лиц – клиентов банка, не являющихся сотрудниками данного банка и 
не являющихся любыми другими лицами, связанными с банком и/или 
имеющими с банком общие интересы.»;

4) В подпункте А пункта 2.11. слова «или стран-членов Организации Эко-
номического Сотрудничества и Развития и/или их Центральных бан-
ков,» исключить.

2. Внести во Временные правила регулирования деятельности микрофи-
нансовых компаний на территории Кыргызской Республики, утверж-
денные постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики №4/2 от 19 февраля 2003г., зарегистрированным в Мини-
стерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 г., регистра-
ционный номер 29-03, следующее изменение:

Подпункт 5.7.1. пункта 5.7. изложить в следующей редакции:
«5.7.1. МФК, привлекающие депозиты, осуществляют операции с инсайде-

рами и аффилированными лицами в соответствии с Инструкцией 
«О требованиях к операциям микрофинансовых компаний, привле-
кающих депозиты, с инсайдерами и аффилированными лицами», 
утвержденной постановлением Правления Национального банка 
Кыргызской Республики №28/8 от 4 июля 2012 года. Максимальный 
размер риска по операциям с инсайдерами и аффилированными 
лицами, выраженный в качестве размера совокупной задолжен-
ности инсайдеров и аффилированных лиц перед МФК, не должен 
превышать 60% собственного капитала МФК.». 
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Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики № 13\10 от 24 апреля 2013г.

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

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

1. Утвердить изменения и дополнения в некоторые нормативные право-
вые акты Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются).  

2. Юридическому управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-

ционального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее поста-

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

3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоя-
щее постановление до сведения ОАО «Финансовая компания кредит-
ных союзов», микрофинансовых организаций, кредитных союзов, об-
ластных управлений и Баткенского представительства Национального 
банка Кыргызской Республики.

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

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

Председатель             Асанкожоева З.М.
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Приложение
к постановлению Правления

Национального банка
Кыргызской Республики

от «24» апреля 2013 года № 13\10

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

I. Внести в Правила регулирования деятельности кредитных сою-
зов в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Прав-
ления Национального банка Кыргызской Республики №14/2 от 4 мая 
2005 года, следующие изменения:
1. По всему тексту Правил аббревиатуру «НБКР» заменить словами «На-

циональный банк» в соответствующих падежных формах.
2. В пункте 6.1 раздела 6:

- в абзаце первом слова «Управление внешнего надзора (далее - УВН) или 
областные управления НБКР» заменить словами «Управление финан-
совой статистики и обзора (далее - УФСО) или областные управле-
ния/Баткенское представительство Национального банка»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Кредитные союзы, расположенные в Чуйской области и г. Бишкек, 

должны представлять отчеты в УФСО Национального банка.»
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Кредитные союзы, расположенные в других областях республики, 

должны представлять отчеты в соответствующее областное управ-
ление/Баткенское представительство Национального банка.»
3. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«6.2. Сведения о соблюдении экономических нормативов, требований 
и ограничений представляются кредитными союзами в соответствии 
с требованиями Положения «О периодическом регулятивном отчете 
кредитного союза», утвержденного постановлением Правления Нацио-
нального банка Кыргызской Республики №3/3 от 16 января 2008 г.».
4. Пункт 6.3 раздела 6 исключить.

II. Внести в Положение «О периодическом регулятивном отчете 
кредитного союза», утвержденное постановлением Правления 

Национального банка Кыргызской Республики №3/3 от 16 января 
2008 года, следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту Положения аббревиатуру «НБКР» заменить словами 
«Национальный банк» в соответствующих падежных формах.
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2. По разделу 4:
- пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. ПРО представляется в Национальный банк по формам соглас-

но приложению 2 к настоящему Положению в установленные для каждо-
го отчета сроки на бумажных и электронных носителях информации. 
Электронные версии ПРО должны быть сформированы по шаблонам, 
установленным Национальным банком.»

- пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. КС, расположенные в Чуйской области и г. Бишкек, должны 

представлять ПРО на бумажных носителях информации в Общий от-
дел Национального банка в запечатанном конверте.

Электронные версии ПРО должны передаваться по электронной по-
чте в Отдел технической поддержки статистической базы Управления 
финансовой статистики и обзора (далее - УФСО) Национального банка. 
В случае отсутствия электронной почты КС должны представить от-
четы на других электронных носителях (USB – флэш накопителе).»

- раздел 4 дополнить пунктом 4.3-1 следующего содержания:
«4.3-1. КС, расположенные в других областях республики, должны 

представлять ПРО в соответствующее областное управление/Бат-
кенское представительство Национального банка на бумажных и элек-
тронных носителях информации.

Областные управления и Баткенское представительство Нацио-
нального банка направляют ПРО в УФСО в агрегированном виде.»

III. Внести в Положение «О периодическом регулятивном отчете ми-. Внести в Положение «О периодическом регулятивном отчете ми-
крофинансовой компании», утвержденное постановлением Правле-
ния Национального банка Кыргызской Республики №25/3 от 27 мая 

2009 года, следующие изменения и дополнение:
1. В подпункте а) пункта 4 раздела 2 слово «Законах» дополнить словами 

«Кыргызской Республики»;
2. В пункте 5 раздела 2 слова «в пункте 2.1» заменить словами «в пункте 4»;
3. Пункт 12 раздела 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Электронные версии ПРО должны быть сформированы по шаблонам, 

установленным Национальным банком.» 
4. Пункты 13 и 14 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«13. МФК, расположенные в Чуйской области и г. Бишкек, должны 
представлять ПРО на бумажных носителях информации в Общий от-
дел Национального банка в запечатанном конверте.

Электронные версии ПРО должны передаваться по электронной по-
чте в Отдел технической поддержки статистической базы Управления 
финансовой статистики и обзора (далее - УФСО) Национального банка. 
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В случае отсутствия электронной почты МФК должны представить 
отчеты на других электронных носителях (USB – флэш накопителе)» .

14. МФК, расположенные в других областях республики, должны пред-
ставлять ПРО в соответствующее областное управление/Баткенское 
представительство Национального банка на бумажных и электронных 
носителях информации. 

Областные управления и Баткенское представительство Нацио-
нального банка направляют ПРО в УФСО в агрегированном виде.».

IV. Внести в Положение «О периодическом регулятивном 
отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства», 

утвержденное постановлением Правления Национального банка 
Кыргызской Республики №25/3 от 27 мая 2009 года, следующие 

изменения и дополнение:
1. В подпункте а) пункта 2.1 раздела 2 аббревиатуру «НБКР» заменить 

словами «Национальным банком Кыргызской Республики (далее – На-
циональный банк)», слово «Законах» дополнить словами «Кыргызской 
Республики»;

2. По всему тексту Положения аббревиатуру «НБКР» заменить словами 
«Национальный банк» в соответствующих падежных формах.

3. По разделу 4:
- в пункте 4.2 последнее предложение изложить в следующей редакции:
«Электронные версии ПРО должны быть сформированы по шабло-

нам, установленным Национальным банком.»
- пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. МКК/МКА, расположенные в Чуйской области и г. Бишкек, долж-

ны представлять ПРО на бумажных носителях информации в Общий 
отдел Национального банка в запечатанном конверте.

Электронные версии ПРО должны передаваться по электронной по-
чте в Отдел технической поддержки статистической базы Управления 
финансовой статистики и обзора (далее - УФСО) Национального банка. 
В случае отсутствия электронной почты МКК/МКА должны предста-
вить отчеты на других электронных носителях (USB – флэш накопи-USB – флэш накопи- – флэш накопи-
теле)».

- раздел 4 дополнить пунктом 4.3-1 следующего содержания:
«4.3-1. МКК/МКА, расположенные в других областях республики, 

должны представлять ПРО в соответствующее областное управле-
ние/Баткенское представительство Национального банка на бумажных 
и электронных носителях информации. 

Областные управления и Баткенское представительство Нацио-
нального банка направляют ПРО в УФСО в агрегированном виде.»
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Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 13\12 от 24 апреля 2013 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики №5/7 от 02.03.2006 

года «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности 
банков», регистрационный номер Министерства юстиции Кыргызской 

Республики от 07.04.2006 года №34-06 

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

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О лицензировании 
деятельности банков», утвержденное постановлением Правления На-
ционального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года №5/7, 
зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 
от 7 апреля 2006 года №34-06 (прилагаются).

2. Юридическому управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее поста-

новление 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 после официального опубликования.

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

Председатель      Асанкожоева З.М.
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Приложение
к постановлению Правления 

Национального банка Кыргызской Республики
№ 13\12 от «24» апреля 2013г.

Изменения и дополнения
в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики 

от 2 марта 2006 года №5/7 «Об утверждении Положения «О лицензировании 
деятельности банков», зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06.

Внести в Положение «О лицензировании деятельности банков», 
утвержденное постановлением Правления Национального банка 
Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года №5/7 «Об утверждении 
Положения «О лицензировании деятельности банков», зарегистрированное 
в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года 
№34-06 следующие изменения и дополнения:

1. Главу 12 дополнить пунктом 12.12 следующего содержания: «12.12. В 
случае отказа Национальным банком в удовлетворении заявки по лю-
бому из оснований, указанных в пункте 12.4 настоящей главы, лицо, 
ставшее акционером банка на основании  различных сделок об отчуж-
дении имущества, решения суда, в порядке универсального правопре-
емства прямо или косвенно значительным участником банка или вла-
дельцем (в том числе по договору доверительного управления) более 
двадцати процентов голосующих акций банка или контролирующим 
лицом банка, должно прекратить осуществление влияния на руковод-
ство или политику банка (включая прямое или косвенное осуществле-
ние права голоса) и должно сократить свое участие в уставном капи-
тале банка до уровня ниже того, который предполагает значительное 
участие или контроль, в течение периода времени, определенного На-
циональным банком,».

2. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции: «13.1. Должностными 
лицами, кандидатуры которых подлежат обязательному согласова-
нию с Национальным банком являются: председатель и члены Со-
вета директоров, члены Шариатского Совета, председатель прав-
ления (президент, генеральный менеджер, руководитель филиала 
банка-нерезидента), его заместители (вице-президент, заместитель 
генерального менеджера, заместитель руководителя филиала банка-
нерезидента), члены правления, управляющий директор, предсе-
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датель комитета по аудиту, руководитель структурного подразделе-
ния, ответственный за кредитную деятельность банка, руководитель 
структурного подразделения, ответственный за управление активами 
и пассивами банка (либо лицо, приравненное к нему по своим функ-
циональным обязанностям), главный бухгалтер, руководитель ислам-
ского окна, руководитель структурного подразделения, ответственный 
за финансирование по исламским принципам, руководитель структур-
ного подразделения, ответственный за внутренние организационные 
мероприятия банка по противодействию финансированию террориз-
ма (экстремизма), легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. Согласованию с Национальным банком также под-
лежат кандидатуры на должность руководителя службы внутреннего 
аудита и руководителя структурного подразделения, ответственного 
за управление рисками банка.

Согласованию с Национальным банком  также подлежат любые лица, 
приравненные по своим функциональным обязанностям к вышеперечис-
ленным должностным лицам.». 

3. Подпункт 1) пункта 14-1.1 изложить в следующей редакции: «1) иметь 
диплом о полном высшем образовании или диплом о базовом высшем 
образовании (степень бакалавра) и международно-признанный серти-
фикат, подтверждающий прохождение обучения по направлению «бан-
ковская/финансовая сфера;».

4. Подпункт 1) пункта 15.2 после слов «и иметь соответствующие серти-
фикаты» дополнить следующими словами: «или иные документы, под-
тверждающие успешное окончание курса или повышения квалифика-
ции по вышеуказанному направлению (сдача экзамена/теста и т.п.), 
которые были получены в течение пяти лет, предшествовавших дате 
подачи ходатайства о согласовании кандидатуры в образовательных 
учреждениях, имеющих соответствующее разрешение/лицензию упол-
номоченного государственного органа.».

5. Подпункт 2 пункта 15.2 после слов «(Банковский учебный центр, Объ-
единение бухгалтеров и аудиторов и другие учебные центры)» допол-
нить следующими словами: «подтверждающие успешное окончание 
курса или повышения квалификации по вышеуказанным направлениям 
(сдача экзамена/теста и т.п.), которые были получены в течение пяти 
лет, предшествующих дате подачи ходатайства о согласовании канди-
датуры в образовательных учреждениях, имеющих соответствующее 
разрешение/лицензию уполномоченного государственного органа.».
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6. Во втором абзаце пункта 19.8 после слов «следующие сведения» ис-
ключить слова «, публикуемые на официальном Интернет сайте На-
ционального банка на ежемесячной основе».

7. Пункт 19.8 дополнить абзацем следующего содержания: «Сведения 
подпунктов 1), 2), 3), 4) и 8) настоящего пункта публикуются на офици-
альном Интернет сайте Национального банка на ежемесячной основе.».

8. Во втором абзаце пункта 21.5 после слов «следующие сведения» ис-
ключить слова «, публикуемые на официальном Интернет сайте На-
ционального банка на ежемесячной основе».

9. Пункт 21.5 дополнить абзацем следующего содержания: «Сведения 
подпунктов 1), 2), 3), 5) и 7) настоящего пункта публикуются на офици-
альном Интернет сайте Национального банка на ежемесячной основе.».

10. В пятом абзаце пункта 22.1 после слов «следующие сведения» ис-
ключить слова «, публикуемые на официальном Интернет сайте На-
ционального банка на ежемесячной основе».

11. Пункт 22.1 дополнить абзацем следующего содержания: «Сведения 
подпунктов 1), 2) и 3) настоящего пункта публикуются на официаль-
ном Интернет сайте Национального банка на ежемесячной основе.».

12. Пункт 40.4. дополнить абзацем следующего содержания: «МФК/МКК, 
одновременно с подачей ходатайства о выдаче предварительного 
разрешения на получение банковских лицензий, вправе подать в На-
циональный банк заявление о получении разрешения Национального 
банка на переоформление действующих филиалов МФК/МКК в фили-
алы банка, с приложением документов в соответствии с пунктом 19.4 
главы 19 настоящего Положения.». 

13. Пункт 41.5. дополнить абзацем следующего содержания: «Одновре-
менно с предварительным разрешением МФК/МКК на получение (вы-
дачу) банковских лицензий, Национальный банк, после рассмотрения 
заявления МФК/МКК о получении разрешения Национального банка 
на переоформление действующих филиалов МФК/МКК в филиалы 
банка и приложенных к нему документов, а также при отсутствии заме-
чаний, может выдать разрешение на переоформление действующих 
филиалов МФК/МКК в филиалы банка для прохождения процедуры 
перерегистрации в органах регистрации юридических лиц.».

14. Подпункт 1) пункта 41.8. дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, если одновременно с предварительным разрешением МФК/
МКК на получение (выдачу) банковских лицензий выдается разрешение 
на переоформление действующих филиалов МФК/МКК в филиалы банка, 
Национальный банк направляет в органы регистрации юридических 
лиц письмо-согласие за подписью заместителя председателя/члена 
Правления Национального банка, курирующего вопросы банковского 
надзора и лицензирования.».
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15. В подпункте 1) пункта 41.9 после слов «юридического лица» добавить 
слова «(в том числе и филиалов),».

16. Пункт 13 Приложения 17 изложить в следующей редакции:
«13. Укажите компании в любой стране, в которых Вы являлись и/или 

являетесь учредителем, акционером (владельцем) в течение последних 
10 лет:

Наимено-
вание юри-
дического 
лица, ме-
стонахож-
дение

Вид дея-
тельно-
сти юри-
дического 
лица

Коли-
чество 
акций, 
находя-
щихся во 
владении

Доля вла-
дения в 
капитале 
в сомах

Доля в 
уставном 
капитале 
данного 
юридиче-
ского лица 
в %

Идентифи-
кационный 
номер 
налогопла-
тельщика
(ИНН)

17. Пункт 2.3 Приложения 18 изложить в следующей редакции:
«2.3. Укажите компании в любой стране, в которых Вы являлись 

и/или являетесь учредителем, акционером (владельцем) в течение 
последних 10 лет:

Наимено-
вание юри-
дического 
лица, ме-
стонахож-
дение

Вид дея-
тельно-
сти юри-
дического 
лица

Коли-
чество 
акций, на-
ходящихся 
во владе-
нии

Доля вла-
дения в 
капитале 
в сомах

Доля в 
уставном 
капитале 
данного 
юриди-
ческого 
лица в %

Иденти-
фикацион-
ный номер 
налогопла-
тельщика
(ИНН)

18. Пункт 4.2 Приложения 18 изложить в следующей редакции:
«4.2. Я, _______________________________________________

Фамилия, имя, отчество
Подтверждаю, что вышепредставленная информация в анкете 

является достоверной и полной и предоставлена в соответствии 
с моими знаниями и информацией по указанным в анкете вопросам. 
Признаю, что в случае допущения с моей стороны преднамеренных 
искажений и упущений, это может послужить основанием для отказа 
в удовлетворении заявки на приобретение акций банка и повлечь 
ответственность в соответствии с законодательством.

__________________ «_____» ________________ г.».
подпись
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Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики № 13\13 от 24 апреля 2013 г.

О внесении изменений в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики от 30.11.2007 г. № 51/4 «Об 

утверждении Государственного классификатора платежного оборота», 
зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 

25.12.2007 года, регистрационный номер 118-07

Рассмотрев информацию Управления платежных систем относительно 
обращения Министерства финансов Кыргызской Республики по внесению 
изменений в структурную классификацию доходов государственного 
бюджета в Государственном классификаторе платежного оборота в 
целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми актами, 
усовершенствования систематизации показателей для анализа 
потоков безналичных средств в национальной валюте и обеспечения 
их прозрачности, руководствуясь статьями 7, 43 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республике», Правление 
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить в новой редакции Раздел 1 «Платежи по доходам в госу-
дарственный бюджет» Государственного классификатора платежного 
оборота, утвержденного постановлением Правления Национального 
банка Кыргызской Республики от 30.11.2007 г. № 51/4 «Об утверждении 
Государственного классификатора платежного оборота» и зарегистри-
рованного в Министерстве юстиции Кыргызской Республики, регистра-
ционный номер 118-07 от 25 декабря 2007 года (прилагается).

2. Управлению платежных систем направить Государственный класси-
фикатор платежного оборота в Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики для последующей государственной регистра-
ции 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 поста-
новление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со 
дня официального опубликования.
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5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению банков-
ских расчетов внести необходимые изменения в справочники кодов 
платежей в Главной Книге Национального банка Кыргызской Респу-
блики, 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 коммер-
ческих банков Кыргызской Республики.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заме-
стителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики 
Жеенбаеву Б.Ж.

Председатель           Асанкожоева З. М.
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Приложение
к постановлению Правления

Национального банка
Кыргызской Республики

№ 13\13 от «24» апреля 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Государственный классификатор платежного оборота, утвержденный 
постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республи-
ки от 30 ноября 2007 года N 51/4 «Об утверждении «Государственного 
классификатора платежного оборота», зарегистрированным в Министер-
стве юстиции Кыргызской Республики 25 декабря 2007 г., регистрацион-
ный номер N 118-07:

1. Раздел 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» изложить 
в следующей редакции:

код 
платежа Наименование назначения платежа

10000000 Доходы

11000000 Налоговые доходы

11100000 Налоги на доходы и прибыль

11110000 Налоги на доходы и прибыль

11111000 Подоходный налог с физических лиц-резидентов 
Кыргызской Республики 

11111100 Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом

11111200 Подоходный налог по единой налоговой декларации 

11112000 Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской 
Республики 

11112100 Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики 

11113000 Налог на прибыль

11113100 Налог на прибыль 

11113200 Налог на проценты

11113300 Налог на доходы золотодобывающих компаний

11120000 Налоги по специальным режимам

11121000 Поступления по единому налогу
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11121100 Единый налог для субъектов малого предпринимательства 

11122000 Налог на основе патента

11122100 Налог на основе обязательного патента

11122200 Налог на основе добровольного патента

11130000 Налоги, не распределяемые по категориям

11131000 Налог на валовый доход Кумтор

11131100 Налог на валовый доход Кумтор

11300000 Налоги на собственность

11310000 Налог на имущество 

11311000 Налог на недвижимое имущество

11311100 Налог на недвижимое имущество, не используемое для 
осуществления предпринимательской деятельности

11311200 
Налог на недвижимое имущество, используемое для 
осуществления предпринимательской деятельности 2 
группы

11311300
Налог на недвижимое имущество, используемое для 
осуществления предпринимательской деятельности 3 
группы

11312000 Налог на движимое имущество

11312100 Налог на транспортные средства

11312110 Налог на транспортные средства юридических лиц 

11312120 Налог на транспортные средства физических лиц 

11320000 Земельный налог

11321000 Земельный налог

11321100 Земельный налог за пользование приусадебными и садово 
- огородными земельными участками

11321200 Земельный налог за пользование сельскохозяйственными 
угодьями

11321300 Земельный налог за использование земель населенных 
пунктов и земель несельскохозяйственного назначения

11400000 Налоги на товары и услуги 
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11410000 Общие налоги на товары и услуги

11411000 Налог на добавленную стоимость (НДС)

11411100 НДС на товары и услуги, производимые на территории 
Кыргызской Республики

11411200 НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской 
Республики

11412000 Налог с продаж

11412100 Налог с продаж 

11413000 Налог за пользование автомобильными дорогами

11413100 Налог за пользование автомобильными дорогами

11414000 Отчисления для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

11414100 Отчисления для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

11420000 Акцизный налог

11421000 Акцизный налог на товары, производимые или 
реализуемые на территории КР 

11421100 Алкогольная продукция

11421110 Спирт этиловый

11421120 Водка и ликероводочные изделия

11421130 Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы

11421140 Вина

11421150 Коньяки

11421160 Вино игристое, включая шампанское

11421170 Пиво расфасованное

11421180 Пиво нефасованное

11421190 Виноматериалы

11421200 Табачные изделия

11421210 Табачные изделия с фильтром

11421220 Табачные изделия без фильтра

11421230 Сигары и сигариллы
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11421290 Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака 
ферментированного

11421300 Нефтепродукты

11421310 Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины

11421320 Топливо реактивное

11421330 Дизельное топливо

11421340 Мазут

11421350 Масла и газоконденсат

11421360 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных материалов

11421400 Прочие подакцизные товары

11421410 Ювелирные изделия из золота, платины или серебра

11421420 Прочие подакцизные товары

11422000 Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию 
Кыргызской Республики 

11422100 Алкогольная продукция

11422110 Спирт этиловый 

11422120 Водка и ликероводочные изделия

11422130 Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы

11422140 Вина

11422150 Коньяки

11422160 Вино игристое, включая шампанское

11422170 Пиво расфасованное

11422180 Пиво нефасованное

11422190 Виноматериалы

11422200 Табачные изделия

11422210 Табачные изделия с фильтром

11422220 Табачные изделия без фильтра

11422230 Сигары и сигариллы

11422290 Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака 
ферментированного
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11422300 Нефтепродукты

11422310 Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины

11422320 Топливо реактивное

11422330 Дизтопливо

11422340 Мазут

11422350 Масла и газоконденсат

11422360 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных материалов

11422400 Прочие подакцизные товары

11422410 Прочие подакцизные товары

11440000 Налоги за пользование недрами

11441000 Бонусы 

11441100 Горючие полезные ископаемые

11441110 Нефть

11441120 Газы горючие

11441130 Уголь

11441190 Прочие горючие полезные ископаемые

11441200 Металлические полезные ископаемые

11441210 Благородные металлы

11441220 Ртуть

11441230 Сурьма

11441240 Олово, вольфрам

11441290 Прочие металлы, не классифицированные выше

11441300 Неметаллические полезные ископаемые

11441310 Облицовочные камни 

11441320 Песок строительный

11441330 Гипс

11441340 Известняк, строительный камень

11441350 Цветные камни (самоцветы)
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11441390 Прочие неметаллы, не классифицированные выше

11441400 Подземные воды

11441410 Минеральные и пресные воды для розлива в качестве 
питьевой воды

11441420 Минеральные воды для бальнолечения

11441430 Термальные воды для отопления

11441440 Воды питьевые и технические

11442000 Роялти

11442100 Горючие полезные ископаемые

11442110 Нефть

11442120 Газы горючие

11442130 Уголь

11442190 Прочие горючие полезные ископаемые

11442200 Металлические полезные ископаемые

11442210 Благородные металлы

11442220 Ртуть

11442230 Сурьма

11442240 Олово, вольфрам

11442290 Прочие металлы, не классифицированные выше

11442300 Неметаллические полезные ископаемые

11442310 Облицовочные камни 

11442320 Песок строительный

11442330 Гипс

11442340 Известняк, строительный камень

11442350 Цветные камни (самоцветы)

11442390 Прочие неметаллы, не классифицированные выше

11442400 Подземные воды

11442410 Минеральные и пресные воды для розлива в качестве 
питьевой воды

11442420 Минеральные воды для бальнолечения
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11442430 Термальные воды для отопления

11442440 Воды питьевые и технические

11442490 Прочие подземные воды

11500000 Налоги на международную торговлю и 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

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

11600000 Прочие налоги и сборы

11610000 Прочие налоги и сборы

11611000 Прочие налоги и сборы

11611000 Прочие налоги и сборы

12000000 Взносы/отчисления на социальные нужды

12100000 Взносы/отчисления на социальное обеспечение

12110000 Страховые взносы работников
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12110100 Страховые взносы работников

12110200 Страховые взносы работников по основной задолженности 
в Государственный накопительный пенсионный фонд

12110300
Страховые взносы работников по отсроченной 
задолженности в Государственный накопительный 
пенсионный фонд

12110400
Страховые взносы работников по преемственной 
задолженности в Государственный накопительный 
пенсионный фонд

12120000 Страховые взносы работодателей

12120100 Страховые взносы работодателей

12120200
Страховые взносы работодателей и работников по 
основной задолженности (кроме Государственного 
накопительного пенсионного фонда)

12120300
Страховые взносы работодателей и работников по 
отсроченной задолженности (кроме Государственного 
накопительного пенсионного фонда)

12120400
 Страховые взносы работодателей и работников по 
преемственной задолженности (кроме Государственного 
накопительного пенсионного фонда)

12130000 Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой 
деятельностью

12130100 Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой 
деятельностью

12140000 Страховые взносы, не распределенные по категориям 

12140100 Страховые взносы, не распределенные по категориям 

12150000 Страховые взносы от сельхозпроизводителей 

12150100 Страховые взносы от сельхозпроизводителей 

12200000 Другие взносы/отчисления на социальные нужды

12210000 Взносы/отчисления работников

12210100 Взносы/отчисления работников

12220000 Взносы/отчисления работодателей

12220100 Взносы/отчисления работодателей

12230000 Другие взносы/отчисления
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12230100 Другие взносы/отчисления

12300000 Прочие доходы Социального фонда

12310000 Прочие доходы Социального фонда

12310100 Прочие доходы Социального фонда

12310200 Оплата по капитализируемым суммам

12310300 Оплата по регрессным искам

12310400 Проценты за предоставленную отсрочку

12320000 Проценты по доходам Социального фонда 

12320100 Проценты по доходам Социального фонда 

13000000 Полученные официальные трансферты

13100000 Трансферты из-за границы

13110000 От правительств иностранных государств

13111000 От правительств иностранных государств

13111100 Текущие

13111200 Капитальные

13120000 От международных организаций

13121000 От международных организаций

13121100 Текущие

13121200 Капитальные

13300000 Трансферты сектора государственного управления

13310000 Гранты местным бюджетам

13311000 Гранты местным бюджетам

13311100 Категориальные гранты

13311200 Выравнивающие гранты

13311300 Стимулирующие гранты

13320000 Средства, передаваемые по взаимным расчетам

13321000 Средства, передаваемые по взаимным расчетам

13321100 Средства, передаваемые по взаимным расчетам на 
повышение заработной платы
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13321200 Средства, передаваемые по взаимным расчетам на 
питание школьников 1-4 классов

13321300 Прочие средства, передаваемые по взаимным расчетам из 
республиканского бюджета

13321400 Средства, передаваемые по взаимным расчетам из 
местного бюджета

13321500 Средства, передаваемые между уровнями местных 
бюджетов

14000000 Неналоговые доходы

14100000 Доходы от собственности и проценты

14110000 Проценты

14111000 Проценты по депозитам 

14111100 Проценты по депозитам Правительства, находящимся в 
Национальном банке КР 

14112000 Проценты по выданным бюджетным ссудам и 
кредитам

14112100 Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам

14120000 Дивиденды и прибыль

14121000 Дивиденды

14121100 Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций

14122000 Прибыль

14122100 Прибыль Национального банка Кыргызской Республики

14122200 Прибыль государственных предприятий 

14150000 Арендная плата

14151000 Плата за разработку месторождений полезных 
ископаемых или ископаемого топлива

14151100 Плата за разработку месторождений полезных ископаемых 
или ископаемого топлива

14151200 Плата за удержание лицензии на право пользования 
недрами

14152000 Плата за использование природных ресурсов

14152100 Плата за аренду земли в населенных пунктах

14152200 Плата за аренду пастбищ

14152300 Плата за аренду присельных пастбищ 
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14152400 Плата за аренду пастбищ зоны интенсивного 
использования

14152500 Плата за аренду отгонных пастбищ 

14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель

14152700 Плата за использование лесных ресурсов

14152800 Плата за использование водных ресурсов

14152900 Прочие платежи за использование природных активов

14153000 Плата за аренду имущества

14153100 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, 
находящихся в государственной собственности 

14153200 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности 

14153900 Плата за аренду прочего имущества

14200000 Административные сборы, платежи и государственные 
услуги

14220000 Административные сборы и платежи

14221000 Сборы и платежи

14221100 Плата за выдачу лицензий

14221200 Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных 
документов

14221300 Плата за право осуществления лотерейной деятельности 

14221400 Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных 
средств

14221500 Плата за прохождение альтернативной службы и 
призывного мобилизационного резерва 

14221600 
Сборы за прием экзаменов на право получения 
водительского удостоверения, осмотр автотранспортного 
средства 

14221700 Сбор за вывоз мусора

14221800 Сбор за парковку автотранспорта

14221900 Прочие платежи и сборы

14222000 Государственные пошлины

14222100 Государственная пошлина, взимаемая регистрационными 
органами
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14222200 Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции

14222300 Государственная пошлина, взимаемая судебными 
органами

14222400 Прочая государственная пошлина

14230000 Поступления от оказания платных услуг

14231000 Медицинские услуги

14231100 Плата за оказание консультативно-диагностической 
помощи на амбулаторном уровне

14231200 Плата за проведение лечебных мероприятий на 
амбулаторном уровне

14231300 Плата за оказание медицинской помощи в 
стационарозамещающих отделениях

14231400 Плата за оказание медицинской помощи в 
специализированных стационарах

14231500 Сооплата за оказание услуг в сфере здравоохранения

14231600 Плата за оказание стоматологической помощи

14231700 Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных 
и дератизационных мероприятий

14231800 Плата за оказание высокотехнологичных видов 
медицинской помощи (сверх установленной квоты)

14231900 Плата за неклассифицированные медицинские услуги 

14232000 Образовательные и культурные услуги 

14232100 Плата за предоставление образования в учебных 
заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ)

14232200 
Плата за проведение тестирования выпускников 
общеобразовательных школ-претендентов на получение 
документов особого образца

14232300 Поступления от учебно-производственной деятельности 
учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах

14232400 Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и 
школьными учреждениями

14232500 Плата за организацию и проведение обучающих программ, 
курсов, семинаров, конференций

14232600 Плата за предоставление довузовского, послевузовского и 
дополнительного образования
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14232700 Плата за показ театральных постановок

14232800 Плата за предоставление залов и помещений, а также 
оборудования, инвентаря учреждений культуры

14232900 Плата за неклассифицированные образовательные и 
культурные услуги 

14233000 Социальные услуги

14233100 Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом 

14233200 Плата за выдачу разрешения на привлечение иностранной 
рабочей силы и разрешения на работу

14233300 Плата за публикацию научных статей в Интернет-журнале

14233400 Плата за предоставление комнат для свиданий

14233900 Плата за неклассифицированные социальные услуги 

14234000 Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и 
других документов

14234100 Плата за выдачу сертификата соответствия на 
оборудование и услуги связи

14234200 
Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов 
военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной 
служб

14234300 
Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация 
документов о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий

14234400 Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, 
доверенности и полиса

14234500
Плата за подтверждение компетентности лабораторий, 
органов по сертификации продукции, персонала и так 
далее

14234600 Плата за предоставление сертификатов

14234700 Плата за государственную регистрацию

14234900 Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, 
выдаче справок, удостоверений и другие 

14235000 Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе

14235100 Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других 
бытовых изделий из драгоценных металлов



127

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 5, 2013

14235200 Плата за проведение внеплановых работ 

14235300 Плата за проведение экспертизы и исследований

14235400 Плата за проведение тестирования и оценки знаний

14235500 Плата за проведение анализа и обследования

14235600 Плата за ветеринарный и клинический осмотр

14235900 Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, 
анализу, оценке и экспертизе 

14236000 Предоставление информации и услуги печати

14236100 Плата за предоставление информации по авторефератам 
диссертаций и диссертациям

14236200 Плата за проведение статистических наблюдений, 
предоставление статистической информации

14236300 Плата за проведение поиска, подбора и предоставление 
информации

14236400 Плата за организацию, проведение различных 
мероприятий

14236500 Плата за выдачу документов во временное пользование

14236600 Плата за оформление документов и документирование 
граждан

14236900 Плата за неклассифицированные услуги по 
предоставлению информации и печати 

14237000 Обеспечение безопасности и хранения

14237100 Плата за химическую и биологическую обработку против 
вредителей

14237200 Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, 
средств и помещений

14237300 Плата за содержание животных в карантинном изоляторе

14237400 Плата за таможенное сопровождение товаров и 
транспортных средств

14237500 Плата за подготовку, прием и хранение документов 

14237600 Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по 
договорам

14237700 Плата за сопровождение легковоспламеняющихся, сильно 
действующих, ядовитых веществ

14237900 Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению 
безопасности и хранения 
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14238000 Другие виды услуг

14238100 Плата за поставку воды водопользователям

14238200 Плата за посещение объектов особо охраняемых 
природных территорий

14238300 Плата за реализацию древесины и посадочного материала

14238400 Плата за классификацию темы по международной 
патентной классификации

14238500 Плата за индексирование авторефератов диссертаций

14238600 Плата за разработку карты схемы для установки и 
эксплуатации садковых сооружений

14238700 Плата за организацию и проведение подводно-технических, 
водолазных работ и дайвинга

14238900 Плата за неклассифицированные другие виды услуг 

14239000 Прочие поступления

14239100 Отчисления взимаемые сверх цены продажи при 
приватизации

14239200 Отчисления при разбронировании госматрезервов

14239300 Отчисления по ранее выданным бюджетным ссудам

14239400 Прочие поступления

14300000 Штрафы, санкции, конфискации

14310000 Административные штрафы, санкции, конфискации

14311000 Административные штрафы, санкции, конфискации

14311100 Административные штрафы

14311200 Поступления от реализации выявленной контрабанды

14311300 Поступления от реализации конфискованного имущества

14311400 Поступления от проведения контрольно-надзорных 
мероприятий

14311500 Возмещение причиненного ущерба по экономическим 
преступлениям

14320000 Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам

14321000 Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам

14321100 Штрафные санкции по основной задолженности

14321200 Штрафные санкции по отсроченной задолженности
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14321300 Штрафные санкции по преемственной задолженности

14400000 Добровольные трансферты, кроме грантов

14410000 Добровольные трансферты, кроме грантов

14411000 Текущие

14411100 Текущая помощь 

14412000 Капитальные

14412100 Капитальная помощь 

14500000 Прочие неналоговые доходы

14510000 Прочие неналоговые доходы

14511000 Прочие неналоговые доходы

14511100 Доходы, обращенные в пользу государства

14511200 Прочие неналоговые доходы 

14511300 Курсовая прибыль/убыток

14511400 Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры 
местного значения
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Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 13\18 

от 24 апреля 2013г.

Об утверждении Положения 
«О порядке проведения Национальным банком 

Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинан-
сирования и поддержания ликвидности»

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

1. Утвердить Положение «О порядке проведения Национальным банком 
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансиро-
вания и поддержания ликвидности» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Положение «О порядке проведения Нацио-
нальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей 
рефинансирования», утвержденное постановлением  Правления Нацио-
нального банка Кыргызской Республики от 14 ноября 2012 года № 42/3.

3. В соответствии с пунктом 21 Положения «О порядке проведения На-
циональным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для 
целей рефинансирования и поддержания ликвидности» утвердить сле-
дующий тип небанковских финансово-кредитных учреждений: микро-
финансовые компании и микрокредитные компании.

4. В соответствии с пунктом 22 Положения «О порядке проведения На-
циональным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов 
для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» утвердить 
максимальную маржу банков в размере 0,2 %.

5. Юридическому управлению опубликовать данное постановление на 
официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней после 
официального опубликования.

7. После официального опубликования Юридическому управлению на-
править настоящее постановление в Министерство юстиции  Кыргыз-
ской Республики для включения в Государственный реестр норматив-
ных  правовых актов Кыргызской Республики.

8. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее поста-
новление до сведения коммерческих банков.
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9. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республи-
ки Абдыбалы тегин С.

Председатель             Асанкожоева З.М.
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Утверждено постановлением Правления НБКР
№ 13\18 от 24 апреля 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения

Национальным банком Кыргызской Республики
кредитных аукционов для целей рефинансирования и 

поддержания ликвидности

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления На-

циональным банком Кыргызской Республики (далее – Национальный 
банк) коммерческим банкам (далее – Банк/Банки), осуществляющих 
свою деятельность на основании лицензии Национального банка, кре-
дитных средств на основе аукционов для целей рефинансирования и 
поддержания ликвидности.

2. Национальный банк проводит кредитные аукционы в соответствии со 
статьями 5, 20 и 28 Закона Кыргызской Республики «О Националь-
ном банке Кыргызской Республики» в целях реализации денежно-
кредитной политики Национального банка.

3. Целью проведения кредитных аукционов является временное предо-
ставление Банкам кредитных ресурсов для целей рефинансирования 
и поддержания краткосрочной ликвидности Банка.

4. Кредитные ресурсы предоставляются на срок от 1-го до 6-ти месяцев. 
Условия предоставления и объемы кредитных средств определяются 
решением Комитета денежно-кредитного регулирования Националь-
ного банка (далее - КДКР). 

5. Участниками кредитных аукционов являются Национальный банк, с 
одной стороны и Банки, соответствующие требованиям, установлен-
ным настоящим Положением и нормативными правовыми актами На-
ционального банка, с другой стороны.

2. Используемые термины и понятия
6. Кредитный аукцион – это способ проведения Национальным банком 

операций рефинансирования в форме аукциона в национальной валю-
те под залоговое обеспечение. 

7. Кредитные ресурсы – денежные средства в сомах, предоставляемые 
Национальным банком Банку на определенный срок на условиях сроч-
ности, платности и возвратности, по фиксированной процентной став-
ке, под залоговое обеспечение. 
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8. Генеральное соглашение о кредитном аукционе (Генеральное согла-
шение) – заключаемое между Национальным банком и Банком согла-
шение, определяющее общие условия и порядок предоставления На-
циональным банком кредитных ресурсов Банку на рефинансирование 
и поддержание ликвидности  по итогам кредитного аукциона и порядок 
регулирования возникающих при этом правоотношений. Генеральное 
соглашение заключается по форме, указанной в Приложении к настоя-
щему Положению.

9. Кредитный договор - договор, заключаемый между Национальным бан-
ком и Банком, в рамках Генерального соглашения по итогам кредитно-
го аукциона, на основании которого Национальный банк предоставляет 
Банку кредит. Договор определяет условия предоставления и порядок 
погашения кредита и является неотъемлемой частью Генерального со-
глашения.

10. Договор о залоге – договор, заключаемый между Национальным бан-
ком и Банком в рамках Генерального соглашения по итогам кредитного 
аукциона, на основании которого обязательство Банка по возврату кре-
дитных средств обеспечивается залогом. Договор определяет условия 
и порядок предоставления залогового обеспечения и является неот-
ъемлемой частью Генерального соглашения.

11. Срок кредита – промежуток времени, выраженный в календарных днях 
и рассчитываемый начиная со дня выдачи кредита и заканчивая днем 
полного исполнения обязательств по кредиту, включительно, и указы-
ваемый в кредитном договоре.  

12. Ставка отсечения – ставка, на которой заканчивается удовлетворение 
заявок. 

13. Операционный день – согласно регламенту операционного дня Нацио-
нального банка в период времени с 8:30 до 16:30 каждого рабочего дня.

3. Условия предоставления кредитных ресурсов для целей 
рефинансирования и поддержания ликвидности.

14. Кредитные ресурсы, выдаваемые Национальным банком для целей 
рефинансирования, имеют целевое назначение и должны быть ис-
пользованы Банком на кредитование проектов, осуществляемых на 
территории Кыргызской Республики, юридическими и физическими 
лицами, являющимися резидентами Кыргызстана, по следующим на-
правлениям: 
• Кредитование промышленности, при этом приоритетными являются 

эскпортоориентированные и импортозамещающие отрасли;  
• Кредитование сельского хозяйства, заготовки и переработки: 
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- животноводство; 
- растениеводство. 
• Кредитование транспорта, связи и сферы услуг; 
• Кредитование торговли и коммерции (для оплаты поставок продук-

ции по договорам и контрактам юридических и физических лиц); 
• Кредитование строительства; 
• Кредитование компаний туристической сферы.

15. Максимальный срок предоставления кредитных ресурсов Националь-
ным банком для целей рефинансирования –6 месяцев. 

16. Залоговым обеспечением для кредитных ресурсов, выдаваемых На-
циональным банком для целей рефинансирования, могут выступать 
активы, указанные в пункте 36 настоящего Положения. 

17. Предоставление кредитных ресурсов Национальным банком на под-
держание ликвидности Банка осуществляется для поддержания крат-
косрочной ликвидности.

18. Максимальный срок предоставления кредитных ресурсов Националь-
ным банком на поддержание ликвидности Банка –3 месяца.

19. Залоговым обеспечением для кредитных ресурсов, выдаваемых На-
циональным банком для поддержания ликвидности, могут выступать 
только государственные ценные бумаги и/или, безналичная иностран-
ная валюта в виде прав требований на денежные средства, находя-
щиеся на беспроцентном депозитном счете в Национальном банке.

20. Банк не вправе использовать кредитные ресурсы, полученные от Наци-
онального банка, для проведения операций на межбанковском рынке, 
валютном рынке  и рынке ценных бумаг, включая рынок государствен-
ных ценных бумаг, а также для проведения операций со своими ин-
сайдерами или аффилированными лицами. Банк должен использовать 
полученные кредитные ресурсы Национального банка исключительно 
на цели, оговоренные в пунктах 14, 17 и 21 настоящего Положения. 

21. Банк вправе использовать кредитные ресурсы, полученные на кре-
дитном аукционе для рефинансирования небанковских финансово-
кредитных учреждений. Тип НФКУ и критерии, которым должны соот-
ветствовать НФКУ, чтобы иметь   право на получение этих кредитных 
ресурсов, утверждаются Правлением Национального банка и доводятся 
до сведения Банков.

22. В случае если кредитные ресурсы направляются Банком на цели, обо-
значенные в пункте 21 настоящего Положения, то должны соблюдать-
ся следующие положения:
• Банки в день предоставления кредитных ресурсов НФКУ в пись-

менной форме уведомляют об этом Национальный банк с предо-
ставлением копии кредитного договора между Банком и НФКУ;
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• Маржа Банка при предоставлении кредитных ресурсов НФКУ 
не должна превышать размер, установленный Правлением 
Национального банка, который доводится до сведения Банков;

• Кредитный договор между Банком и НФКУ должен содержать  сле-
дующие пункты:

кредитные ресурсы, предоставляемые Банком НФКУ, должны иметь 
целевое назначение и должны быть использованы НФКУ на кредитование 
проектов, осуществляемых на территории Кыргызской Республики, юриди-
ческими и физическими лицами, являющимися резидентами Кыргызстана, 
по направлениям, указанным в пункте 14 настоящего Положения, а также 
на цели, указанные в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О микро-
финансовых организациях в Кыргызской Республике»; 

ограничения по использованию кредитных ресурсов, предоставляемых 
Банком НФКУ, указанные в пункте 20 настоящего Положения, также рас-
пространяются на НФКУ;

НФКУ не вправе использовать кредитные ресурсы, полученные от 
Банков, для рефинансирования небанковских финансово-кредитных 
учреждений, включая кредитные союзы, микрофинансовые компании, 
микрокредитные компании и микрокредитные агентства и другие НФКУ, в 
том числе ломбарды;

• НФКУ, получившие кредитные ресурсы от Банков, должны на еже-
месячной основе предоставлять отчет об использовании кредитных 
ресурсов в Национальный банк;

• Банки вправе произвести замену залогового обеспечения, указан-
ного в Договоре о залоге к Кредитному договору. При этом залого-
вым обеспечением могут выступать ГЦБ и/или безналичная ино-
странная валюта в виде прав требований на денежные средства, 
находящиеся на беспроцентном депозитном счете в Национальном 
банке, принадлежащие на праве собственности  НФКУ – получате-
лю кредитных ресурсов;

• в случае замены залогового обеспечения и предоставления Банком 
в качестве залогового обеспечения ГЦБ и/или безналичной ино-
странной валюты, принадлежащие на праве собственности  НФКУ 
– получателю кредитных ресурсов, НФКУ должно предоставить в 
Национальный банк согласие на замену своих ГЦБ и/или безна-
личной иностранной валюты, в виде прав требования на денеж-
ные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете в 
Национальном банке. 

23. В целях контроля Национальный банк вправе запрашивать и получать 
от Банка и/или НФКУ необходимую информацию, в том числе по фи-
нансовому состоянию Банка и/или НФКУ, состоянию обеспечения по 
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данному кредиту, целевому использованию кредита и т.п. По требова-
нию Национального банка Банк и/или НФКУ предоставляет отчет об 
использовании кредитных средств и другие необходимые документы в 
форме и сроки, установленные Национальным банком. 

24. В случае нарушения Банком и/или НФКУ пунктов 20 и 22 настоящего 
Положения  , Национальный банк вправе потребовать от Банка досроч-
ного возврата кредитных ресурсов, выплаты начисленных процентов 
за фактическое время пользования кредитом и иных сумм, причитаю-
щихся Национальному банку, и отстранить Банк от права участия на 
кредитных аукционах в течение 6 месяцев. 

4. Порядок оформления и подачи заявок на аукцион
25. Для участия в кредитных аукционах Национального банка и получения 

кредитных  ресурсов от Национального банка, Банк должен соответ-
ствовать следующим требованиям:
− иметь лицензию Национального банка на проведение банковских 

операций в национальной и иностранной валюте; 
− иметь счет «депо» в Депозитарии для хранения и учета ГЦБ, явля-

ющихся залоговым обеспечением кредитных ресурсов, предостав-
ленных Национальным банком; 

− иметь корреспондентский счет в национальной валюте в 
Национальном банке;

− иметь корреспондентский счет в иностранной валюте в зарубежном 
банке-корреспонденте.

− иметь в наличии подписанное с Национальным банком Генеральное 
соглашение о кредитном аукционе;

− выполнять экономические нормативы по адекватности капитала 
Банка и по максимальному размеру риска на одного заемщика, 
установленные Национальным банком, на момент подачи заявки и 
не иметь систематических нарушений в течение предшествующих 
шести месяцев; 

− предоставить достаточное залоговое обеспечение, отвечающее  
требованиям, установленным настоящим Положением и другими 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;  

− не находиться в режиме прямого банковского надзора, временного 
руководства по управлению банком, консервации, санации, реа-
билитации, добровольной и принудительной ликвидации по осно-
ваниям банкротства и по иным основаниям. Банк, находящийся в 
режиме консервации, прямого банковского надзора, временного 
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руководства по управлению банком может участвовать в кредит-
ном аукционе при наличии соответствующего решения Правления 
Национального банка; 

− не иметь просроченных денежных обязательств перед 
Национальным банком по полученным кредитам и процентам 
по ним, в том числе по другим инструментам рефинансирования 
Национального банка; 

− не быть отстраненным от права участия на кредитных аукционах в 
соответствии с пунктом 24 настоящего Положения;

− предоставить в Национальный банк список ответственных лиц 
Банка с образцами подписей, уполномоченных подписывать от 
имени Банка заявки на получение кредитных ресурсов. 

− предоставить в Национальный банк две карточки образцов подпи-
сей лиц, уполномоченных распоряжаться средствами, находящи-
мися на счетах Банка, заверенные нотариально  в соответствии с 
требованиями законодательства  Кыргызской Республики;

− предоставить в Национальный банк доверенность от имени Банка 
лицу, ответственному за получение банковских выписок, платежных 
поручений Банка и других документов. 

26. КДКР на периодической основе определяет условия, объемы и сроки 
предоставляемых на рефинансирование кредитных ресурсов.

27. Национальный банк публикует параметры и условия проведения кре-
дитного аукциона на веб-сайте Национального банка. Не позднее, чем 
за два дня до проведения аукциона Национальный банк публикует на 
веб-сайте Национального банка условия аукциона, включая:
− вид аукциона;
− дату аукциона; 
− код аукциона;
− объем кредитных ресурсов; 
− срок платежей (по процентам и по основной сумме);
− минимальную процентную ставку аукциона (установленную реше-

нием КДКР); 
− требования к залоговому обеспечению;
− остальные сведения об аукционе (в случае наличия таковых).

28. Заявка на участие в кредитном аукционе Национального банка пода-
ется Банками в Национальный банк в документарном виде согласно 
форме Приложения 2 к Генеральному соглашению о кредитном аук-
ционе. Заявка должна быть запечатана в непрозрачный конверт. Банк 
может подать на аукцион только одну заявку. 
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29. Заявка Банка должна быть подана в Национальный банк до 12:00 дня 
проведения аукциона. После наступления времени окончания приема 
заявок, Банки не могут подавать/изменять заявки. При этом заявки счи-
таются безотзывными.

30. Каждая страница заявки должна быть заверена подписью лица, упол-
номоченного подписывать от имени Банка заявки на получение кре-
дитных ресурсов и заверенных печатью Банка. Заявка в обязательном 
порядке должна содержать дату подачи заявки, наименование Банка, 
дату проведения аукциона, запрашиваемый объем кредитных средств, 
предлагаемую процентную ставку, сумму и вид залога, предлагаемых в 
качестве залогового обеспечения, с детальным описанием вида залога 
согласно форме Приложения 2 к Генеральному соглашению о кредит-
ном аукционе. При этом объем заявки Банка не должен превышать об-
щий объем кредитных ресурсов, выставленных на аукцион.

31. Заявка в документарном виде должна быть опущена в ящик с надпи-
сью «Для заявок на кредитные аукционы», расположенный на первом 
этаже здания Национального банка, расположенного по адресу: г. Биш-
кек, ул. Уметалиева, 101. Банк должен зарегистрировать факт подачи 
заявки в журнале регистрации заявок с указанием даты и время подачи 
заявки.

32. К кредитному аукциону допускаются заявки Банков с процентной став-
кой выше или равной минимальной процентной ставке, объявленной 
Национальным банком.

33. Несоответствие Банка требованиям пункта 25 настоящего Положения 
является основанием для отказа в предоставлении Банку запрашивае-
мой суммы кредита. Национальный банк письменно уведомляет Банки, 
чьи заявки не были допущены к аукциону, о причинах их недопуска в 
срок, не позднее следующего рабочего дня после проведения аукцио-
на.

34. Заявки, заполненные или оформленные неправильно, а также пере-
данные с нарушением времени приема заявок, признаются недействи-
тельными и к аукциону не допускаются.

35. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, 
указанных в заявке Банка. 

5. Залоговое обеспечение кредита
36. Кредитные ресурсы предоставляются Банкам только при наличии за-

логового обеспечения. В качестве залогового обеспечения Банков по 
кредитным ресурсам для целей рефинансирования могут выступать:  
1) безналичная иностранная валюта в виде прав требований на де-
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нежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном сче-
те в Национальном банке;

2) ценные бумаги Правительства Кыргызской Республики и ноты 
Национального банка;

3) права требования по портфелю кредитов, соответствующих 
определенным характеристикам, в порядке, предусмотренном 
Рекомендациями по формированию портфеля кредитов, утверж-
денными постановлением Комитета по надзору Национального 
банка №12/2 от 16.06.2011 г. При этом ранее выданные кредиты, 
по которым права требования предоставляются в залог, на момент 
подачи заявки на получение кредитных средств должны относиться 
к категории неклассифицированных активов (за исключением акти-
вов под наблюдением), не иметь классификации по двум и более 
категориям и не быть реструктуризированными.

37. Залог, предоставленный в обеспечение кредита, не может быть зало-
жен или перезаложен третьему лицу. Заложенное имущество, предо-
ставленное в качестве залогового обеспечения должно принадлежать 
Банку на праве собственности за исключением имущества, заклады-
ваемого в порядке, указанном в пункте 22 настоящего Положения,  и 
не должно иметь ограничения и/или обременения (арест, предыдущий 
залог, ошибочное включение в опись и др.). 

38. Оценочная (залоговая) стоимость заложенного имущества, по каждо-
му виду залога должна быть не ниже значения (в процентном выраже-
нии), установленного КДКР от суммы запрашиваемого кредита. 

39. Залог имущества, подлежащий регистрации в соответствии с требова-
ниями законодательства Кыргызской Республики, должен быть зареги-
стрирован Банком в уполномоченном органе в течение сроков, указан-
ных в пунктах 53, 54 и 55 настоящего Положения. 

40. Недостаточное залоговое обеспечение является основанием для от-
каза в предоставлении запрашиваемой банком суммы кредитных ре-
сурсов. 

41. В случае ненадлежащего исполнения, неисполнения банком своих 
обязательств по Соглашению о предоставлении кредитных ресурсов, 
а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением о предостав-
лении кредитных ресурсов и Договором о залоге, Национальный банк 
вправе удовлетворить свои требования  в полном объеме за счет  за-
ложенного имущества, путем внесудебного обращения взыскания на 
заложенное имущество и внесудебной реализации предмета залога 
в соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными до-
говорами о залоге и  законодательством Кыргызской Республики. В 
случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Банком своих 
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обязательств по Соглашению о предоставлении кредитных ресурсов 
обеспеченного правами требований по портфелю кредитов, допускает-
ся на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Кыр-
гызской Республики уступка Национальным банком прав залогодержа-
теля по договорам залога прав требования по портфелю кредитов.

6. Порядок проведения кредитных аукционов
42. Аукционы проводятся с периодичностью, устанавливаемой КДКР. 
43. Национальный банк проводит кредитный аукцион и формирует резуль-

таты аукциона, при этом:
− решением Председателя КДКР объем кредитных ресурсов может 

быть сокращен, исходя из общего объема поступивших заявок, или 
признан несостоявшимся в случае участия в аукционе менее двух 
участников; 

− заявки принимаются начиная с заявки с наивысшей процентной 
ставкой до тех пор, пока общий размер предложенных кредитных 
ресурсов не будет распределен. Допущенные к аукциону заявки 
ранжируются 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 про-
изводится на пропорциональной основе;

− кредитные ресурсы, полученные Банками на кредитном аукционе 
Национального банка, предоставляются по ставкам, указанным в за-
явках (не ниже процентной ставки установленной решением КДКР). 

44. Обработка допущенных к аукциону заявок осуществляется 
Национальным банком в день проведения аукциона с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

45. По результатам аукциона рассчитывается средневзвешенная 
процентная ставка по формуле: 

где P - средневзвешенная процентная ставка по итогам аукциона, pi 
– процентные ставки удовлетворенных лотов, qi - объемы удовлет-
воренных лотов. 

46. По итогам проведенного кредитного аукциона составляется Протокол 
о результатах аукциона, который утверждается и подписывается пред-
седателем КДКР.
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47. После утверждения результатов аукциона, не позднее 16.00ч. дня про-
ведения аукциона, Национальный банк уведомляет участников о ре-
зультатах аукциона. 

48. Кодирование аукционов. 
Устанавливается следующая структура кодирования аукционов:

**  **  **

 │ │ └── порядковый номер кредитного аукциона в текущем году

      │ └───────── год

└──────────────── идентификация аукциона кредитов  
рефинансирования

Пример:

АК 12 22

      │  │   └── порядковый номер кредитного аукциона

│  └───────── 2012 год
       └──────────────── идентификация аукциона 

кредитов рефинансировани
49. Официальное сообщение по итогам кредитного аукциона содержит 

следующие сведения:
− код аукциона;
− дату аукциона;
− объем и срок платежей;
− первоначальную процентную ставку аукциона;
− общий объем заявок;
− минимальную и максимальную процентные ставки удовлетворен-

ных заявок;
− средневзвешенную процентную ставку;
− количество заявок;
− другие сведения.

50. Национальный банк публикует официальные итоги кредитного аукцио-
на на веб-сайте Национального банка в день проведения аукциона до 
17:00ч. 

7. Проведение расчётов по результатам кредитного аукциона
51. Надлежащим исполнением Национальным банком обязательств по 

итогам проведенного кредитного аукциона является своевременное и 
полное зачисление суммы денежных средств по удовлетворенным за-
явкам на корреспондентские счета Банков в национальной валюте в 
Национальном банке. 
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52. Зачисление денежных средств на корреспондентский счет Банка в На-
циональном банке в соответствии с результатами проведенного аукци-
она осуществляется на следующий рабочий день после оформления и 
подписания между Национальным банком и Банком соответствующего 
Кредитного договора (Приложение 4 к Генеральному соглашению) и 
Договора о залоге (Приложение 5 к Генеральному соглашению) и реги-
страции договора залога в уполномоченных органах.

53. В случае если залоговым обеспечением выступают ГЦБ, оформление 
и подписание между Национальным банком и Банком соответствующе-
го Кредитного договора и Договора о залоге и регистрация Договора о 
залоге осуществляется на следующий рабочий день после дня прове-
дения кредитного аукциона. 

54. В случае если залоговым обеспечением выступает безналичная ино-
странная валюта в виде прав требований на денежные средства, на-
ходящиеся на беспроцентном депозитном счете в Национальном бан-
ке, оформление и подписание между Национальным банком и Банком 
соответствующего Кредитного договора и Договора о залоге осущест-
вляется в течение 3-х рабочих дней после дня проведения кредитного 
аукциона, регистрация в уполномоченном органе – в течение 1-го ра-
бочего дня.

55. В случае если залоговым обеспечением выступают права требований 
по кредитному портфелю Банка, оформление, подписание между На-
циональным банком и Банком соответствующего Кредитного договора 
и Договора о залоге осуществляется в течение 10 рабочих дней после 
дня проведения кредитного аукциона, регистрация в уполномоченном 
органе – в течение 5-ти рабочих дней.

56. Начисление процентов на сумму кредита производится по формуле 
простых процентов за период фактического пользования кредитом, ис-
ходя из количества 360 дней в году, по следующей формуле: 
P = (C x I x T)/360/100, где: 
− Р – начисленные проценты; 
− С – сумма кредита (сом); 
− I – ставка (в % годовых); 
− Т – срок предоставляемого кредита (в днях).

8. Ответственность участников и санкции
57. В случае отказа в получении кредитных ресурсов Банком, утвержден-

ным Национальным банком в качестве победителя по итогам кредитно-
го аукциона, либо несвоевременного предоставления Кредитного дого-
вора, Договора о залоге в соответствии с требованиями Генерального 
Соглашения и настоящего Положения, заявка Банка аннулируется, и в 



143

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 5, 2013

отношении Банка применяются штрафные санкции, предусмотренные 
в Генеральном Соглашении.

58. Банк несет ответственность за наличие и своевременное предоставле-
ние залогового обеспечения, оформление и предоставление Кредит-
ного договора и Договора о залоге и его регистрацию в сроки, указан-
ные в пунктах 53, 54 и 55 настоящего Положения. 

59. Банк несет ответственность за своевременное и полное погашение 
основной суммы кредита и начисленных процентов по нему, в том чис-
ле, в случае если кредитные ресурсы направляются на цели, обозна-
ченные в пункте 21 настоящего Положения.

60. При неуплате Банком задолженности по ресурсам, полученным на 
кредитном аукционе, и процентам по кредиту в установленные сроки, 
взыскание производится путем бесспорного списания Национальным 
банком средств с корреспондентского счета Банка без дополнительно-
го уведомления.

61. В случае если любой платеж в погашение основной суммы кредита, на-
численных по нему процентов и иных платежей, вытекающих из Гене-
рального соглашения и Кредитного договора, не произведен в полном 
объеме и/или в соответствующий срок, данная задолженность счита-
ется просроченной и в отношении банка применяются штрафные санк-
ции, предусмотренные в Генеральном Соглашении.

9. Порядок пролонгации кредита
62. В случае выполнения Банком требований настоящего Положения и 

своевременного и полного погашения процентов по кредитным ре-
сурсам, на основании письма-ходатайства Банка Национальный банк 
вправе один раз предоставить Банку  пролонгацию кредитных ресур-
сов на срок не более 6 месяцев.

63. Пролонгации могут подлежать только кредитные ресурсы, выданные 
Национальным банком для целей рефинансирования сроком 6 месяцев. 

64. Кредитные ресурсы, выдаваемые Национальным банком для целей 
рефинансирования, могут быть пролонгированы не более одного раза 
по процентной ставке равной максимальной из следующих двух ста-
вок: указанной в первоначальном Кредитном договоре, либо процентной 
ставке, установленной на последнем состояшемся кредитном аукционе. 

65. Для пролонгации кредитных ресурсов Банк должен направить в На-
циональный банк письмо-ходатайство о пролонгации кредита не менее 
чем за 1 месяц до срока истечения кредита для заключения нового 
Кредитного договора и Договора о залоге.
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10. Порядок погашения кредита 
66. Погашение основной суммы кредита производится Банком в день 

окончания срока кредита до конца операционного дня путем перечис-
ления суммы денежных средств со своего корреспондентского счета в 
национальной валюте на соответствующий счет Национального банка. 
Начисление и выплата процентов за пользование кредитом произво-
дится Банком на ежемесячной основе в соответствии с кредитным до-
говором.

67. В случае если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты на-
численных процентов по нему приходится на праздничный, нерабочий 
или выходной день, то погашение основной суммы кредита и/или начис-
ленных процентов по нему осуществляется на следующий рабочий день.

68. В день погашения кредита основная сумма и/или начисленные про-
центы по кредиту должны быть погашены в полном объеме, частичное 
погашение не допускается. 

69. Банк вправе производить досрочное частичное или полное погашение 
основного долга и процентов, предусмотренных Генеральным согла-
шением и Кредитным договором, с предварительным уведомлением 
об этом Национального банка в срок не позднее 3-х рабочих дней до 
планируемого дня погашения.

70. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обяза-
тельств по кредиту и начисленным процентам по нему, Национальный 
банк производит высвобождение залога в течение 10 рабочих дней, в 
зависимости от вида залога. 

71. В случае если кредит просрочен, отсрочка платежа не производится. 
Ответственность Банка по кредиту предусматривается в Генеральном 
соглашении и Кредитном договоре. 

72. Национальный банк, в случае если кредит, предоставленный Банку в 
соответствии с настоящим Положением, просрочен, может:
− в безакцептном порядке списывать с корреспондентского счета 

Банка в национальной валюте денежные средства в счет погаше-
ния кредита в размере, равном основной сумме кредита, начислен-
ным процентам и штрафным санкциям; 

− осуществить погашение кредита, начисленных по нему процентов, 
пени и штрафа за счет обращения взыскания на предмет залога в 
соответствии с настоящим Положением, Генеральным соглашени-
ем о кредитных аукционах и Договором о залоге. 

11. Заключительные положения 
73. Изменения и дополнения, направленные на совершенствование про-

ведения кредитных аукционов в настоящее Положение вносятся реше-
нием Правления Национального банка.



145

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 5, 2013

Приложение 1 
К Положению «О порядке проведения Национальным 

банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей 
рефинансирования и поддержания ликвидности», 

утвержденному постановлением 
Правления Национального банка №13\18 от «24» апреля 2013 г. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О КРЕДИТНОМ АУКЦИОНЕ

г. Бишкек  № ______________  от___________20__ г.  

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем 
«Национальный банк», в лице _____________________________, действу-
ющего на основании Закона Кыргызской Республики «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» (и приказа №________ от ________), с 
одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем 
«Банк», в лице _________________________, действующего на основа-
нии Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в 
дальнейшем «Стороны», руководствуясь Положением «О порядке прове-
дения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукцио-
нов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» (далее - 
Положение), заключили настоящее Генеральное соглашение о кредитном 
аукционе (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Генерального соглашения является опреде-

ление условий и порядка предоставления Национальным банком кре-
дитов на рефинансирование и поддержанием ликвидности Банку по 
итогам кредитного аукциона и регулирование возникающих при этом 
правоотношений. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 
2.1. Порядок получения и условия использования кредита регулируется 

Положением и настоящим Генеральным соглашением.
2.2. Для получения кредита на рефинансирование в соответствии с на-

стоящим Генеральным соглашением, Банк должен подать в Нацио-
нальный банк заявку в соответствии с Положением и Приложением 2 
к настоящему Генеральному соглашению.

2.3. Стороны согласны, что заявка Банка на получение кредита и на 
предоставление соответствующего залогового обеспечения, должна 
быть подтверждена решениями соответствующих уполномоченных 
органов Банка. 
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2.4. Для получения кредита Банк должен соответствовать требованиям 
пункта 25 Положения, предоставить список ответственных лиц Банка 
(Приложение 1 к настоящему Генеральному соглашению), уполномо-
ченных от имени Банка подписывать документы на получение креди-
та, в случае если данные лица не указаны в карточке образцов подпи-
сей, а также иметь достаточное количество залогового обеспечения. 

2.5. Кредит предоставляется Банку в целях рефинансирования и поддер-
жания ликвидности Банка, в национальной валюте, со сроком пога-
шения, указанным в Кредитном договоре.

2.6. Банк не вправе использовать кредитные ресурсы, полученные от 
Национального банка, для проведения операций на межбанковском 
рынке, валютном рынке  и рынке ценных бумаг, включая рынок го-
сударственных ценных бумаг, а также для проведения операций со 
своими инсайдерами или аффилированными лицами. Банк должен 
использовать полученные кредитные ресурсы Национального банка 
исключительно на цели, оговоренные в пунктах 14, 17 и 21 Положения.  

2.7. Банк вправе использовать кредитные ресурсы, полученные на кре-
дитном аукционе для рефинансирования небанковских финансово-
кредитных учреждений. Тип НФКУ и критерии, которые должны со-
блюдаться НФКУ, чтобы иметь право на получение кредитных ресур-
сов, утверждаются Правлением Национального банка и доводятся до 
сведения Банков.

2.8. В случае если кредитные ресурсы направляются на цели, обозначен-
ные в пункте 2.7 настоящего Генерального соглашения, Банки в день 
предоставления кредитных ресурсов НФКУ в письменной форме уве-
домляют об этом Национальный банк с предоставлением копии кре-
дитного договора между Банком и НФКУ. 

2.9. Максимальная маржа Банка при предоставлении кредитных ресур-
сов НФКУ устанавливается Правлением Национального банка и до-
водится до сведения Банков.

2.10. В целях контроля Национальный банк вправе запрашивать и полу-
чать от Банка любую необходимую ему информацию, в том числе 
по целевому использованию кредита. По требованию Националь-
ного банка Банк предоставляет отчет об использовании кредитных 
средств и другие необходимые документы в форме и сроки, установ-
ленные Национальным банком.

2.11. Кредит по итогам кредитного аукциона предоставляется по фикси-
рованной процентной ставке, под залоговое обеспечение. 

2.12. Результаты кредитного аукциона доводятся до сведения Банка со-
гласно Приложению 3 к настоящему Генеральному соглашению. 
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2.13. Кредит будет предоставляться Банку с оформлением соответствую-
щего Кредитного договора, в котором будут оговорены конкретные 
условия выдачи кредита: размер (сумма), срок кредита, процентная 
ставка, условия погашения основной суммы и процентов по кредиту 
и др. В указанном Кредитном договоре должна содержаться ссылка 
на настоящее Генерального соглашение. Подписанный уполномо-
ченными лицами участника аукциона  Кредитный договор должен 
быть предоставлен в Национальный банк в сроки, указанные в пун-
ктах 53, 54 и 55 Положения.

2.14. Зачисление денежных средств на корреспондентский счет Банка в 
Национальном банке осуществляется на следующий рабочий день 
после оформления и подписания между Национальным банком и 
Банком соответствующего Кредитного договора  и Договора о залоге  
в соответствии с результатами проведенного аукциона и регистра-
ции Договора залога в уполномоченных органах.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КРЕДИТА 
3.1. Обеспечением выполнения Банком взятых на себя обязательств по 

возврату основной суммы кредита, начисленных по ним процентов, 
пени и штрафных санкций по настоящему Генеральному соглашению 
и Кредитному договору, является залоговое обеспечение, указанное 
в пунктах 19 или 36 Положения, в зависимости от вида кредитных ре-
сурсов. Конкретный перечень залогового обеспечения, являющегося 
обеспечением обязательств по настоящему Соглашению и Кредит-
ному договору, будет указываться в Договоре о залоге, заключаемом 
между Банком и Национальным банком.

3.2. Банк обязуется зарегистрировать залоговое обеспечение в сроки, 
указанные в пунктах 53, 54 и 55.

3.3. Банки вправе произвести замену залогового обеспечения, указанного в 
Договоре о залоге к Кредитному договору. При этом залоговым обеспе-
чением могут выступать ГЦБ и/или безналичная иностранная валюта в 
виде прав требования на денежные средства, находящиеся на беспро-
центном депозитном счете в Национальном банке и принадлежащие 
на праве собственности  НФКУ – получателю кредитных ресурсов.

3.4. В случае замены залогового обеспечения и предоставления Банком в 
качестве залогового обеспечения ГЦБ и/или безналичной иностранной 
валюты, принадлежащих на праве собственности  НФКУ – получателю 
кредитных ресурсов, НФКУ должно предоставить Национальному банку 
согласие на право перезалога своих ГЦБ и/или безналичной иностран-
ной валюты, в виде прав требования на денежные средства, находящи-
еся на беспроцентном депозитном счете в Национальном банке. 
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4. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
4.1. Погашение основной суммы кредита производится Банком в день 

окончания срока кредита, до конца операционного дня, путем пере-
числения суммы денежных средств со своего корреспондентского 
счета в национальной валюте на соответствующий счет Националь-
ного банка. Начисление и выплата процентов за пользование креди-
том производится Банком на ежемесячной основе в соответствии с 
кредитным договором.

4.2. В случае если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты 
начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нера-
бочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита и/
или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий 
рабочий день.

4.3. В день погашения кредита основная сумма и/или начисленные про-
центы по кредиту должны быть погашены в полном объеме, частич-
ное погашение не допускается. 

4.4. Банк вправе производить досрочное частичное или полное погаше-
ние основного долга и процентов, предусмотренных Генеральным со-
глашением и Кредитным договором, с предварительным уведомлени-
ем об этом Национального банка в срок не позднее 3-х рабочих дней 
до планируемого дня погашения.

4.5. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обяза-
тельств по основной сумме кредита и начисленным по нему процен-
там, Национальный банк осуществляет высвобождение залогового 
обеспечения. Национальный банк производит высвобождение залога 
в течение 10 рабочих дней, в зависимости от вида залога. 

4.6. В случае неисполнения Банком своих обязательств по погашению 
основной суммы кредита и/или начисленных по нему процентов в 
установленные в Кредитном договоре сроки, Банк предоставляет 
право Национальному банку, начиная с момента неисполнения обя-
зательств Банком, в безакцептном порядке списать с корреспондент-
ского счета Банка в национальной валюте в Национальном банке 
средства в суммах, необходимых для погашения основной суммы 
кредита и/или начисленных по нему процентов, пени и штрафа. При 
этом Национальный банк обязан высвободить предмет залога в пре-
делах суммы, списанной с корреспондентского счета Банка в Нацио-
нальном банке. 

4.7. В случае непогашения обязательств по основной сумме кредита и/
или начисленных по нему процентов, пени и штрафа по причине не-
достаточности средств на корреспондентском счете в национальной 
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валюте Банка в Национальном банке, Банк согласен с правом Нацио-
нального банка осуществить погашение неисполненных обязательств 
Банка по кредиту безотлагательно, за счет внесудебного обращения 
взыскания на предмет залога, предоставленного в обеспечение кре-
дита. При этом Национальный банк в письменной форме извещает 
Банк о неисполнении им в установленный срок своих обязательств по 
кредиту и процедуре обращения взыскания во внесудебном порядке 
на предмет залога. 

4.8. Залог, право собственности по которому перешло Национальному 
банку в счет погашения неисполненных обязательств Банка по кре-
диту, принимается на баланс Национального банка по справедливой 
стоимости в соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности и Учетной политикой Национального банка, утверж-
денной постановлением Правления Национального банка. 

4.9. За счет взысканного залогового имущества должна быть погашена 
задолженность Банка перед Национальным банком по основной сум-
ме кредита, сумме начисленных по нему процентов, пени и штраф-
ных санкций.

4.10. В случае недостаточности суммы, полученной путем зачета встреч-
ных требований Национального банка к Банку, Национальный банк 
вправе получить недостающую сумму из любого другого имущества 
и прав требования Банка в соответствии с законодательством Кыр-
гызской Республики. 

4.11. Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований Нацио-
нального банка, перечисляется на корреспондентский счет Банка в 
Национальном банке национальной валюте. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Банк несет полную ответственность по своим обязательствам по кре-

диту в соответствии с Положением, настоящим Генеральным согла-
шением и Кредитным договором. 

5.2. В случае отказа Банком, утвержденным Национальным банком в 
качестве победителя кредитного аукциона, от получения кредитных 
ресурсов, Банк теряет возможность участия в следующем кредитном 
аукционе и выплачивает штраф в размере одного процента  от удо-
влетворенной заявки не позднее рабочего дня, следующего за днем 
проведения расчетов по аукциону. 

5.3. Банк несет ответственность за наличие и своевременное предостав-
ление залогового обеспечения и регистрации Договора о залоге в 
уполномоченных органах. 
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5.4. Банк несет ответственность за своевременное подписание с Нацио-
нальным банком Кредитного договора, Договора о залоге по итогам 
проведенного аукциона. В случае если Банк не предоставил в уста-
новленные сроки подписанные и оформленные надлежащим обра-
зом Кредитные договора и Договора о залоге и решение соответству-
ющих уполномоченных органов Банка на получение кредита, заявка 
Банка аннулируется.  В этом случае Банком не позднее рабочего дня, 
следующего за днем проведения расчетов по аукциону, выплачивает-
ся единовременный штраф в размере одного (1%) процента от удо-
влетворенной заявки и в отношении  этого Банка применяются огра-
ничения по участию в следующих аукционах. 

5.5. В случае если любой платеж в погашение основной суммы и/или на-
численных процентов по кредиту, вытекающий из настоящего Гене-
рального соглашения и Кредитного договора, не произведен в полном 
объеме и в соответствующий срок, данная задолженность является 
просроченной и на нее начисляется пеня в размере 0,1% от суммы 
просроченной задолженности. Пеня начисляется за каждый день про-
срочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности  
до ее полного погашения в части непогашенной суммы. 

5.6. Национальный банк несет ответственность за своевременное и пол-
ное зачисление суммы денежных средств по удовлетворенным за-
явкам на корреспондентские счета Банков в национальной валюте в 
Национальном банке по итогам кредитного аукциона в соответствии 
с Положением и настоящим Генеральным соглашением, а также за 
своевременное высвобождение залогового обеспечения в случае 
своевременного и полного исполнения Банком своих обязательств по 
кредиту и начисленным процентам по нему. В случае несвоевремен-
ного и/или неполного зачисления кредитных средств на корреспон-
дентский счет Банка в национальной валюте, Национальный банк  
выплачивает Банку пеню в размере 0,1% от суммы просроченного 
обязательства.

5.7. Национальный банк  не несет ответственности за ущерб, причинен-
ный Банку вследствие нарушения им Положения, настоящего Гене-
рального соглашения и Кредитного договора. 

5.8. Стороны несут полную ответственность за правильность, своевре-
менность и конфиденциальность совершаемых их сотрудниками 
действий, связанных с проведением операций по получению и пога-
шению кредита в соответствии с Положением и настоящим Генераль-
ным Соглашением. 
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств), вызванных прямо или косвенно проявле-
нием обстоятельств чрезвычайного характера, включая землетрясе-
ния и иные природные стихии, действия и решения государственных 
органов, военные действия и массовые беспорядки, находящихся вне 
возможности контроля Сторон настоящего Генерального соглашения 
и препятствующих исполнению ими своих обязательств по настояще-
му Генеральному соглашению и Кредитному договору, сроки исполне-
ния этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия 
указанных форс-мажорных обстоятельств, но лишь в той мере, в ка-
кой они значительно влияют на исполнение в срок всего настоящего 
Генерального соглашения и Кредитного договора или той их части, 
которая подлежала исполнению после наступления указанных форс-
мажорных обстоятельств.

6.2. В случае выполнения Банком требований указанных в Положении и 
своевременного погашения процентов по кредитным ресурсам, на 
основании письма-ходатайства Банка Национальный банк вправе 
один раз предоставить Банку  пролонгацию кредитных ресурсов на 
срок не более 6 месяцев.

6.3. Пролонгации подлежат кредитные ресурсы, выдаваемые Националь-
ным банком для целей рефинансирования сроком 6 месяцев. Кредит-
ные ресурсы, выдаваемые Национальным банком для целей рефи-
нансирования, могут быть пролонгированы не более одного раза по 
процентной, ставке равной максимальной из следующих двух ставок: 
указанной в первоначальном Кредитном договоре, либо процентной 
ставке, установленной на последнем состояшемся кредитном аукци-
оне. 

6.4. Для пролонгации кредитных ресурсов Банк должен направить в На-
циональный банк письмо-ходатайство о пролонгации кредита не ме-
нее чем за 1 месяц до срока истечения кредита для заключения ново-
го Кредитного договора и Договора о залоге.

6.5. Обе Стороны настоящего Генерального соглашения должны неза-
медлительно, в течение 2-х (двух) рабочих дней, известить устно и 
в письменной форме друг друга о начале форс-мажорных обстоя-
тельств, препятствующих исполнению ими своих обязательств по на-
стоящему Генеральному соглашению и Кредитного договора, и по-
следующем их окончании. 

6.6. Неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему 
Генеральному соглашению и Кредитного договора не рассматривается 
как нарушение настоящего Генерального соглашения и Кредитного 
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договора, если это является следствием форс-мажорных обстоятельств, 
при условии того, что Сторона, подвергшаяся форс-мажорным 
обстоятельствам, своевременно предприняла все необходимые меры 
для устранения таких последствий.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоя-

щего Генерального соглашения, подлежат урегулированию путем пе-
реговоров Сторон в целях выработки взаимоприемлемого решения. 

7.2. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, установленном 
законодательством  Кыргызской Республики и другими нормативны-
ми правовыми актами Кыргызской  Республики.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Условия настоящего Генерального соглашения могут быть дополне-

ны и изменены по обоюдному согласию  Сторон. 
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Генеральному соглаше-

нию являются действительными, если они совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.3. Настоящее Генеральное соглашение составлено на русском языке 
в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу, из 
них два остаются в Национальном банке и один передается в банк-
заявитель.

8.4. Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Генеральному соглашению 
являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Настоящее Генеральное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. 
Прекращение действия Генерального соглашения не прекращает 
обязательство Банка по возврату уже полученных им кредитов и со-
блюдению условий залога, предметом которого являются ГЦБ, пред-
усмотренных настоящим Генеральным соглашением, а также обяза-
тельств Национального банка по высвобождению залога в порядке 
настоящего Генерального соглашения и Положения.

9.2. Настоящее Генеральное соглашение считается продленным на каж-
дый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один 
календарный месяц до истечения срока действия настоящего Гене-
рального соглашения не заявила в письменной форме о намерении 
его расторжения. 
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9.3. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке без пред-
варительного уведомления Банка расторгнуть настоящее Генераль-
ное соглашение в случаях: 

− нарушения Банком Положения и условий настоящего Генерального 
соглашения; 

− отзыва у Банка лицензии на проведение банковских операций, вы-
данной Национальным банком; 

− прекращения деятельности Банка как юридического лица, в соответ-
ствии с действующим законодательством Кыргызской Республики; 

− объявления о банкротстве Банка.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
Национальный банк:
Национальный банк Кыргызской 
Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________

(подпись)______________М.П.

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №1010126_______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________

(подпись)__________________М.П.
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Приложение 1 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

№______ от «____»_______20__г. 

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ БАНКА,

имеющих право подписывать заявки банка на получение кредита по 
итогам кредитного аукциона и предоставлять залоговое обеспечение для 
получения кредита Национального банка.

«___» ____________ 20_ г.            г. Бишкек 

Настоящим ___________________________________________________, 
   (наименование банка)
в лице________________________________________________________ 
   (должность, Ф. И. О.)
действующего на основании _____________________________________, 
уполномочивает нижеперечисленные лица подписывать заявки банка на 
получение кредита по итогам кредитного аукциона: 

1. Ф. И. О. ответственного лица банка______________________________
2. Адрес электронной почты ответственного лица банка ________________
3. Рабочий телефон ответственного лица банка ______________________

В случае каких-либо изменений банк незамедлительно предоставит в 
Национальный банк Кыргызской Республики обновленный Список ответ-
ственных лиц банка, имеющих право подписывать заявки банка на полу-
чение кредита по итогам кредитного аукциона. 

Новый список ответственных лиц банка, имеющих право подписывать 
заявки банка на получение кредита, предоставляется также в случае заме-
ны ответственных лиц банка,  имеющих право подписывать заявки банка 
на получение  кредита по итогам кредитного аукциона

  
Должность 

Ф. И. О._________________Подпись____________ М.П.___________ 
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Приложение 2 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

№______ от «____»_______20__г. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КРЕДИТНОМ АУКЦИОНЕ № _________
«____» ____________20__ г. 

Заемщик___________________________________________________ 
(наименование Банка-заемщика) 

1. Настоящим Банк направляет заявку на участие в кредитном аукционе 
для получения кредита в сумме___________________ (сумма цифра-
ми и прописью) сом.

2. При этом предлагаем следующую ставку по кредитным средствам:

Ставка по кредиту________ % годовых 
3. Дата выдачи:__________________
    Дата погашения:_______________
4. В обеспечение кредита предоставляется залог в виде: 

ГЦБ на сумму __________(сумма цифрами и прописью) сом, в том числе: 

п/
п№

Регистрацион-
ный номер

Дата 
выпу-

ска

Дата по-
гашения

Количество 
штук

Номинал 
ГЦБ, сом

Номинальная 
стоимость, сом

Иностранная валюта: 

Вид валюты Сумма

Кредитный портфель:

Общая номинальная стоимость кредитного портфеля _____________
Количество кредитов, передаваемых в залог ____________________

5. При невыполнении обязательств в порядке, предусмотренном в Поло-
жении и Кредитном договоре, Банк согласен на безакцептное списа-
ние с корреспондентского счета суммы задолженности по кредиту. В 
случае недостаточности средств на корреспондентском счете Банка в 
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Национальном банке, Банк предоставляет право Национальному бан-
ку во внесудебном порядке, безотлагательно обратить взыскание на 
предмет залога, перечисленный в пункте 4 настоящей Заявки, в со-
ответствии с Положением и Генеральным соглашением о кредитном 
аукционе. 

(Наименование Банка-заемщика) 

Должность 

Ф. И. О.__________________Подпись___________ М.П.___________ 

Приложение 3 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

№______ от «____»_______20__г. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Настоящим, Национальный банк Кыргызской Республики уведомляет, 
что по итогам кредитного аукциона, состоявшегося «____» _______20 
____г. ваша заявка удовлетворена в следующих объемах: 

Код аукциона
Заявка банка 

Дата выдачи
Дата погашения

Сумма 
(сом) % ставка

     

______________ ______________ _____________ 
     должность           (подпись)           (Ф.И.О.)  
 
 
Исполнитель: ФИО  

Тел:_____________ 
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Приложение 4 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

Кредитный договор № _
к Генеральному соглашению о кредитных аукционах

№ _____ от _______ года

г. Бишкек      от «___» __________ г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальней-
шем «Национальный банк», в лице _____________________________, 
действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» (и приказа №________ от 
________), с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 
__________________, действующего на основании Устава, с другой сто-
роны, далее совместно именуемые «Cтороны», заключили настоящий 
Договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Кредитного договора

1.1. Национальный банк, на основании Генерального соглашения о кре-
дитном аукционе № ______ от _____ года (далее – Генеральное со-
глашение) по итогам Кредитного аукциона №____ от ______года и 
настоящего Кредитного договора предоставляет Банку кредит в сум-
ме ______ (сумма прописью) сомов на условиях, предусмотренных 
настоящим Кредитным договором, Генеральным соглашением и По-
ложением о порядке проведения Национальным банком Кыргызской 
Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования (да-
лее - Положение)

2. Условия предоставления Кредита

2.1. Кредит предоставляется сроком на _______, с «___» _____ года по 
«___»_______ года.

2.2. Датой предоставления кредита является день перечисления денеж-
ных средств по Кредиту на корреспондентский счет Банка в Нацио-
нальном банке Кыргызской Республики.
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2.3. Национальный банк перечисляет денежные средства по кредиту на 
следующий рабочий день после подписания настоящего Договора и 
регистрации в уполномоченных органах по регистрации залога, дого-
воров залога по кредиту, запрашиваемому Банком у Национального 
банка в соответствии с настоящим Кредитным договором.

2.4. Кредит, выдаваемый Национальным банком Банку в рамках настоя-
щего Кредитного договора, направлен на рефинансирование / под-
держание  ликвидности.

2.5. Процентная ставка за пользование кредитом, устанавливается в раз-
мере __ (прописью) процента годовых, в течение всего срока, указан-
ного в пункте 2.1. настоящего Кредитного договора.

3. Условия пользования Кредитом

3.1. Начисление и выплата процентов за пользование кредитом произ-
водится Банком ежемесячно, согласно установленному графику по-
гашения задолженности (Приложение 1 к настоящему Кредитному 
договору), который является неотъемлемой частью настоящего кре-
дитного договора. Начисление процентов будет осуществляться в со-
ответствии с Положением. 

3.2. Погашение основной суммы долга по кредиту и начисленных процен-
тов за пользование кредитом производится в соответствии с настоя-
щим Кредитным договором и графиком погашения задолженности 
(Приложение 1 к настоящему Кредитному договору), который являет-
ся неотъемлемой частью настоящего Кредитного договора.

3.3. В случае если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты 
начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нера-
бочий или выходной день, то погашение основной суммы  кредита и/
или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий 
рабочий день.

3.4. Выплаты по погашению основной суммы по кредиту и/или начислен-
ных процентов по нему Банк перечисляет на соответствующий счет в 
Национальном банке.

4. Залоговое обеспечение

4.1. Обеспечением выполнения Банком взятых на себя обязательств по 
возврату основной суммы долга по кредиту, полученному Банком по 
настоящему Кредитному договору, начисленных по нему процентов, 
неустойки в виде штрафов, пени и других выплат Банка по настояще-
му Кредитному договору и Генеральному соглашению, являются при-
надлежащие Банку _______ (указывается вид залога). Конкретный 
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перечень принадлежащих Банку залогового обеспечения, переда-
ваемого Банком в залог Национальному банку в обеспечение своих 
обязательств по настоящему Кредитному договору и Генеральному 
соглашению, будет указываться в соответствующем договоре о за-
логе, заключаемом между Банком и Национальным банком.

5. Прочие условия
5.1. Другие условия, не предусмотренные настоящим Кредитным догово-

ром, права, обязанности и ответственность Сторон, регулируются По-
ложением и Генеральным соглашением.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Кредитному договору вносят-
ся путем заключения в письменной форме дополнительного соглаше-
ния, которое является его неотъемлемой частью. 

5.3. Настоящий Кредитный договор, включая уведомление и договор о 
Залоге по форме Приложения 3 и 5, является неотъемлемой частью 
Генерального соглашения  № _____ от _____ года о кредитном аукци-
оне, заключенного между Национальным банком и Банком, и состав-
лен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экзем-
пляр - для уполномоченных органов, осуществляющих регистрацию 
залога. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Национальный банк:
Национальный банк Кыргызской 
Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность____________
(подпись)_____________М.П.

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР 
№1010126_______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность____________
(подпись)______________М.П.
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Приложение 1

к Кредитному договору 
№ __от «__»_________20__г.

График погашения Кредита

Сумма кредита:  _______________сом
Процентная ставка (годовых):_____%
Погашение процентов:  ежемесячно
Расчетный год: 360 дней
Срок кредита:_____дней
Дата выдачи кредита:       «__»______20__г.
Дата погашения кредита: «__»______20__г.

Месяцы Даты пога-
шения 

Погашение 
процентов*

Погашение 
основной 

суммы

Всего к 
погаше-

нию

Итого 

* при расчете процентов используется фактическое количество дней 
использования кредита 

НБКР:
Национальный банк Кыргызской 
Республики

Должность__________________

(подпись)______________М.П.

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»

Должность_________________

(подпись)_______________М.П.
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Приложение 5 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

Договор о залоге 
к Кредитному договору № __ от «__» ______ года

г. Бишкек              № _____________________«___» ________ года

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем 
«НБКР» или «Залогодержатель», в лице ____________________________, 
действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» (и приказа №________ от 
________), с одной стороны, 

и _________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Банк» или «Залогодатель», в лице ______________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Cтороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в размере 
_________ (сумма прописью) сомов. Окончательный срок погашения 
кредита и начисленных процентов по нему, согласно Кредитному до-
говору о выдаче кредита № __ от «__» ____ года (далее – Кредитный 
договор) в рамках Генерального соглашения№ ____ от ___ года ( о 
кредитном аукционе далее – Генерального соглашение) наступает 
«__» _____ года.

1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по Кредитно-
му договору, Залогодатель передает Залогодержателю в залог ниже-
перечисленные (ГЦБ) _______ на общую номинальную стоимость в 
размере ______ (сумма прописью) сомов, следующих выпусков и в 
следующих объемах:

№№ 
п/п

Регистрацион-
ный номер

Дата вы-
пуска
ГЦБ

Дата по-
гашения 

ГЦБ

Количество 
ГЦБ

(штук)

Номинальная 
цена 1 ГЦБ 

(сом)

Номинальная 
стоимость 

ГЦБ
(сом)

Итого:
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1.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения обязательств 
Залогодателя по Кредитному договору и Генеральному соглашению в 
течение срока его действия. 

1.4. Залогодатель отвечает перед Залогодержателем заложенным иму-
ществом, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора, в полном 
объеме своих  обязательств по Кредитному договору и Генеральному 
соглашению, включая основную сумму кредита, начисленных про-
центов по нему, штрафных санкций и пени; возмещение издержек и 
иных расходов (включая судебные издержки), вызванных обращени-
ем взыскания на предметы залога, вследствие неисполнения, про-
срочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения основного 
обязательства согласно Кредитному договору и Генеральному согла-
шению.

1.5.  Право  собственности на заложенные ГЦБ переходит к Залогодержа-
телю в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем 
своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установлен-
ном настоящим Договором, Генеральным соглашением и  действую-
щим законодательством Кыргызской Республики.

1.6.  Залогодатель гарантирует, что предоставляемые в залог ГЦБ, указан-
ные в пункте 1.2. настоящего Договора, не находятся в другом залоге, 
в споре и под запрещением не состоят, не являются и не будут яв-
ляться предметом обеспечения других обязательств Залогодателя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Залогодатель обязан:
2.1.1. Не передавать безвозмездно, не закладывать, не менять ГЦБ (за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором), 
а также не распоряжаться заложенными ГЦБ каким бы то ни было 
иным образом, без письменного согласия Залогодержателя. 

2.1.2. Извещать Залогодержателя об изменении своего местонахождения 
и других изменениях в деятельности Залогодателя, способных по-
влиять на исполнение Залогодателем своих обязательств перед 
Залогодержателем по настоящему Договору, Кредитному договору 
и Генеральному соглашению, со дня наступления/начала действия 
данных изменений или заблаговременно, по возможности. 

2.1.3. Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на безот-
лагательное, внесудебное обращение взыскания на ГЦБ, в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора и действующим зако-
нодательством Кыргызской Республики, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по 
Кредитному договору, Генеральному соглашению и по настоящему 
Договору. 
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2.1.4. Своевременно и надлежащим образом провести все мероприятия, 
предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Ре-
спублики, необходимые для осуществления регистрации и вступле-
ния в силу настоящего Договора.

2.2. Залогодатель имеет право владеть и пользоваться заложенными ГЦБ 
(получение купонных выплат), без права распоряжения. 

2.3. Последующий залог ГЦБ, являющихся предметами залога по настоя-
щему Договору, не допускается.

2.4. Залогодержатель имеет право:
2.4.1. Потребовать от Залогодателя досрочного исполнения обязательств, 

оговоренных в  настоящем Договоре, а если его требование не будет 
удовлетворено - обратить взыскание на ГЦБ в следующих случаях:

1) при нарушении со стороны Залогодателя требований и положений 
Кредитного договору и Генерального соглашения;

2) при нарушении Залогодателем правил о последующем залоге, обя-
занностей по предупреждению Залогодержателя о правах третьих 
лиц на ГЦБ;

3) при неисполнении Залогодателем других требований и положений, 
предусмотренных настоящим Договором или законодательством 
Кыргызской Республики. 

2.4.2. В случае, если Залогодатель или третья сторона препятствуют пе-
редаче ГЦБ во владение Залогодержателя, предпринять законные 
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя 
или третьей стороны. 

2.4.3. Передать свои права по настоящему Договору третьему лицу.
2.4.4. Обращение взыскания на ГЦБ производится во внесудебном поряд-

ке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и 
условиями настоящего Договора. 

2.5. Залогодержатель обязуется возвратить Залогодателю разницу от 
суммы, превышающей размер обеспеченного залогом требования 
Залогодержателя. Требования Залогодержателя, которые удовлетво-
ряются из стоимости ГЦБ, включают в себя: возврат основной суммы 
кредита, выплату процентов за пользование кредитом, возможных 
убытков и неустойки (штрафов, пени) вследствие неисполнения, про-
срочки исполнения или иного  ненадлежащего исполнения основного 
обязательства согласно  Кредитному договору и Генеральному согла-
шению; возмещение издержек и иных расходов (включая судебные 
издержки), вызванных обращением взыскания.
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3. УСЛОВИЯ ЗАЛОГА
3.1. Стороны согласились с тем, что заложенные в соответствии с настоя-

щим Договором ГЦБ будут находиться на резервном (залоговом) суб-
счете Депо-счета Залогодателя в Головном депозитарии ГЦБ НБКР. 
После подписания настоящего Договора, Залогодатель обязуется 
направить поручение в Головной депозитарий ГЦБ НБКР о перечис-
лении, заложенных в соответствии с настоящим Договором ГЦБ, на 
резервный (залоговый) субсчет Депо-счета Залогодателя в Головном 
депозитарии ГЦБ НБКР в соответствии с условиями, указанными с 
Положении.

3.2. Стороны согласились, в случае согласия Сторон, о возможности за-
мены заложенных ГЦБ в соответствии с настоящим Договором, на 
другие ГЦБ, эмитентами которых выступают Правительство КР или 
НБКР, принадлежащие Залогодателю, с оформлением по согласова-
нию Сторон новых договоров о залоге между Залогодержателем и За-
логодателем, с их регистрацией в Головном депозитарии ГЦБ НБКР и 
оплатой регистрационного сбора. Расходы на регистрацию при этом 
несет Залогодатель.

3.3. В случае неисполнения Залогодателем требований, предусмотрен-
ных в пунктах 3.1., 3.2. и других пунктах настоящего Договора, то при 
наступлении сроков погашения ГЦБ, заложенных в соответствии с на-
стоящим Договором и находящихся на резервном (залоговом) субсчете 
Депо-счета Залогодателя в Головном депозитарии ГЦБ НБКР, Сто-
роны уполномочили Головной депозитарий ГЦБ НБКР перечислить 
их номинальную стоимость со счета Центрального казначейства при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики на счет Залогодер-
жателя, открытый в НБКР.

3.4. При неисполнении обеспеченного залогом обязательства согласно 
Кредитного договору и Генеральному соглашению, Залогодержатель 
вправе требовать перевода ГЦБ, заложенных в соответствии с на-
стоящим Договором на Депо-счет Залогодержателя в Головном депо-
зитарии ГЦБ НБКР.

3.5. Стороны согласились, что сборы за регистрацию настоящего Договора в 
Головном депозитарии ГЦБ НБКР оплачивает Залогодатель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все 
причиненные убытки  в соответствии с законодательством Кыргыз-
ской Республики. 

4.2. Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную сто-
рону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором, Кредитным договором и Генеральным соглашением.
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5. ОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТЫ ЗАЛОГА
5.1.  В случае возникновения необходимости обращения взыскания на 

ГЦБ, в соответствии с положениями настоящего Договора, Стороны 
пришли к соглашению о том, что обращение взыскания на ГЦБ будет 
осуществляться безотлагательно, во внесудебном порядке, в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора, Генерального соглаше-
ния и действующим законодательством Кыргызской Республики.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации в 

установленном порядке и действует до полного погашения Залого-
дателем своих обязательств перед Залогодержателем, в том числе 
по возврату суммы основного долга по кредиту, начисленных по нему 
процентов, уплаты штрафа/пени и возмещения других убытков/рас-
ходов, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем Залогодателем своих обязательств по Кредитному договору, Гене-
ральному соглашению и настоящему Договору.

6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены 
только по взаимному соглашению Сторон.

6.3. Затраты по оформлению и регистрации настоящего Договора осу-
ществляются за счет Залогодателя. Регистрация настоящего Догово-
ра осуществляется Залогодателем.

6.4. Настоящий Договор подлежит регистрации в Головном депозитарии 
ГЦБ в НБКР.

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соот-
ветствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 6.4. 
настоящего Договора.

6.6. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) подлинных экземплярах, 1 
(один) экземпляр – для хранения у Залогодателя, 1 (один) экземпляр 
– для представления в соответствующие уполномоченные органы 
для регистрации, 1 (один) экземпляр – для хранения в НБКР. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:          ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
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ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:   
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

НБКР:
Национальный банк Кыргызской 
Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________

(подпись)______________М.П.

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.___________.
Корсчет в НБКР 
№1010126_______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_____________

(подпись)_______________М.П.

Зарегистрировано в НБКР

«_____»  _______ 20__ года  № _______________________

_____________________/________________________________________
       (подпись)                                        (должность, Ф.И.О.)
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Приложение 5 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

Договор о залоге 
к Кредитному договору № __ от «__» ______ года

г. Бишкек  №  ___________________«___» ________ года
Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем 
«НБКР» или «Залогодержатель», в лице __________________________, 
действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» (и приказа №________ от 
________), с одной стороны, и ____________________, именуемое в даль-
нейшем «Банк» или «Залогодатель», в лице _________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Cтороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») 
заключили настоящий договор залога права требования по договору бан-
ковского вклада о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в размере 

_________ (сумма прописью) сомов. Окончательный срок погашения 
кредита и начисленных процентов по нему, согласно Кредитному до-
говору о выдаче кредита № __ от «__» ____ года (далее – Кредитный 
договор) в рамках Генерального соглашения о кредитном аукционе № 
____ от ___ года (далее – Генерального соглашение) наступает «__»  
_____ года.

1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по Кредит-
ному договору, Залогодатель передает Залогодержателю право тре-
бования денежных средств по Договору банковского вклада (Согла-
шению об открытии и обслуживании депозитного счета Банка в ино-
странной валюте в Национальном банке Кыргызской Республики) № 
___________  от ________года, заключенному между Залогодателем 
и Национальным банком Кыргызской Республики (далее – «Предмет 
залога» или «Договор банковского вклада»), в полном объеме. 

1.3. Денежные средства по банковскому вкладу размещены на счете 
____________________, открытом в НБКР на имя Залогодателя, и 
их размер составляет:__________(сумма прописью) долларов США / 
Евро. 

Срок возврата банковского (депозитного) вклада наступает________ года.
1.4. Согласованная Сторонами общая стоимость Предмета залога на 

момент подписания настоящего Договора составляет ____________ 
(сумма прописью) долларов США / Евро.
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1.5. На Предмет залога, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, 
Залогодатель не имеет права распоряжения, включая его предостав-
ление в последующий залог,  снятие/перечисление средств со счета, 
без согласия Залогодержателя.

1.6. Залогодатель гарантирует, что Предмет залога ранее нигде не зало-
жен и свободен от долгов и прав третьих лиц.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Залогодержателя:
2.1.1. Требовать от Залогодателя замены Предмета залога либо предо-

ставления дополнительного обеспечения в случае снижения его 
стоимости в результате снижения официального курса валюты, в 
которой размещен банковский вклад (депозит).

2.1.2. Потребовать от Залогодателя досрочного исполнения обязательств, 
оговоренных в пункте 1.1. и 1.2. настоящего Договора, а если его 
требование не будет удовлетворено – обратить взыскание на Пред-
мет залога в следующих случаях:
1) в случае нарушений Залогодателем условий, требований и по-

ложений Кредитного договора;
2) в случае если Залогодатель не оплатил задолженности или на-

рушил срок оплаты задолженности по Кредитному договору, вклю-
чая задолженность по основной сумме Кредита, начисленных 
процентов по нему, неустойки (штрафов и пени) и других выплат;

3) при нарушении со стороны Залогодателя требований или поло-
жений настоящего Договора;

4) при нарушении Залогодателем Положения «О  порядке прове-
дения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных 
аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвид-
ности» и Генерального соглашения о кредитном аукционе;

5) в других случаях, предусмотренных настоящим Договором или 
законодательством Кыргызской Республики. 

2.1.3. В случае, когда суммы, вырученной от реализации Предмета за-
лога, недостаточно для полного удовлетворения требований Зало-
годержателя, получить недостающую сумму из другого имущества 
Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики.

2.1.4. В случае если Залогодатель или третья сторона препятствуют пере-
даче Предмета залога Залогодержателю, предпринять законные 
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя 
или третьей стороны.
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2.1.5. Передать (возмездно или безвозмездно) свои права по настоящему 
Договору третьим лицам.

2.1.6. Имеет другие права, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.7. Залогодержатель вправе осуществлять контроль за выполнением 

настоящего  Договора и запрашивать сведения, необходимые ему 
для реализации контрольных функций, проверять наличие и состоя-
ние Предмета залога.

2.2. Права и обязанности Залогодателя:
2.2.1. Не передавать безвозмездно, не закладывать,  а также не распо-

ряжаться денежными средствами по Договору  банковского вклада 
каким бы то ни было иным образом, без письменного согласия За-
логодержателя.

2.2.2. Не совершать действий, влекущих уменьшение, видоизменение, 
прекращение, утрату Предмета залога, без согласия Залогодержа-
теля.

2.2.3. Сообщать Залогодержателю об изменениях, произошедших с Пред-
метом залога,  о возможных нарушениях третьими лицами или при-
тязаниях третьих лиц на эти права (Предмет залога) в трехдневный 
срок с момента, когда Залогодателю станет известно об этом.

2.2.4. По запросам Залогодержателя, в трехдневный срок, предоставить 
ему возможность ознакомиться с любой документацией, касающей-
ся Предмета залога, представить любую другую необходимую За-
логодержателю информацию о Предмете залога.

2.2.5. Не вносить изменений и дополнений в Договор банковского вклада 
без получения письменного согласия Залогодержателя. 

2.2.6. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания настоящего До-
говора, Залогодатель обязуется передать Залогодержателю ориги-
налы Договора банковского вклада со всеми необходимыми и при-
лагаемыми к ним документами.

2.2.7. Несет другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором;
2.2.8. Обращение взыскания на Предмет залога производится во внесу-

дебном порядке в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на внесудеб-
ный порядок обращения взыскания на Предмет залога и внесудеб-
ную реализацию Предмета залога независимо от его характеристик 
и состава в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
принятых на себя обязательств по Соглашению о предоставлении 
кредита и по настоящему Договору.
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2.2.9. Залогодатель вправе  в любое  время до момента реализации Пред-
мета залога, которое может быть осуществлено в соответствии с 
настоящим Договором, исполнить  обеспеченное данным залогом 
обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено.

3. Условия залога
3.1.  Стороны согласились с тем, что текущий остаток денежных средств, 

размещенных на счете Залогодателя №_________, открытом в НБКР 
по Договору банковского вклада, эквивалентный  в сомах (в пересчете 
на сомы) по официальному курсу НБКР доллара США / Евро на дату 
переоценки, не должен быть ниже текущего остатка задолженности 
Залогодателя перед Залогодержателем по полученным кредитным 
средствам согласно Соглашению о предоставлении кредита с учетом 
применяемого Залогодержателем соответствующего коэффициента 
покрытия (залогового коэффициента). 

  Залогодержатель на периодической основе будет производить 
переоценку по официальному курсу НБКР доллара США / Евро теку-
щего остатка денежных средств, размещенных на счете Залогодателя 
№____________, открытом в НБКР на предмет соответствия положе-
ниям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, и на-
правлять Залогодателю соответствующие требования-уведомления о 
необходимости  предоставления дополнительного займа либо погаше-
ния соответствующей части задолженности по кредитным средствам 
по Соглашению о предоставлении кредита.

  В случае если в течение срока действия настоящего Договора 
снижение текущего остатка денежных средств, размещенных на счете 
Залогодателя №_______________, открытом в НБКР, эквивалентного 
в сомах, будет ниже суммы, рассчитанной согласно абзацу первому 
настоящего пункта, более чем на 5 (пять) процентов, то Залогодатель 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Залогодателю 
соответствующего требования-уведомления Залогодержателя обя-
зуется довести сумму денежных средств, размещенных на счете 
Залогодателя №_____________, открытом в НБКР, в долларах США 
/ Евро, до требуемой суммы, указанной в требовании-уведомлении 
Залогодержателя, либо погасить соответствующую часть кредита, по-
лученного Залогодателем от Залогодержателя согласно Соглашению 
о представлении кредита, так, чтобы сумма займа, эквивалентная 
в сомах по официальному курсу НБКР доллара США / Евро на дату 
переоценки покрывала текущий остаток задолженности Залогодателя 
перед Залогодержателем по Соглашению о представлении кредита как 
минимум на 120,0 %. 

  При этом в случае повышения официального курса доллара США 
/ Евро, установленного НБКР, какая-либо часть суммы займа высво-
бождению и возврату Залогодателю не подлежит.
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3.2. Залогодатель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момен-
та подписания настоящего Договора уведомить НБКР о заключении 
настоящего Договора, в том числе о том, что денежные средства, 
находящиеся на счете Залогодателя №______________, открытом в 
НБКР по Договору банковского вклада, право требования по которому 
является Предметом залога, не могут быть выплачены (сняты/пере-
числены) со счета Залогодателя в НБКР  без письменного согласия 
Залогодержателя. Залогодатель обязан представить Залогодержате-
лю письменное подтверждение НБКР относительно залога средств 
на счете Залогодателя.

3.3. Залогодатель вправе с письменного согласия Залогодержателя про-
изводить полное или частичное снятие денежных средств размещен-
ных на счете Залогодателя №______________, открытом в НБКР в 
случае полного или частичного исполнения Залогодателем своих 
обязательств по полученному кредиту от Залогодержателя согласно 
Соглашению о предоставлении кредита, при соблюдении условий, 
предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора.

3.4. В случае наступления момента неисполнения обеспеченного зало-
гом обязательства согласно Соглашению о предоставлении кредита, 
а также при наступлении условий, предусмотренных пунктом 2.1.2. 
настоящего Договора, Залогодатель предоставляет право Залого-
держателю незамедлительно обратиться в НБКР о списании в без-
акцептном (бесспорном) порядке со счета Залогодателя №________, 
открытом в НБКР по Договору банковского вклада, денежных средств 
и переводе их на счет Залогодержателя, открытом в НБКР. 

3.5. В случае безакцептного (бесспорного) списания/изъятия денежных 
средств в иностранной валюте,  конвертирование (перевод) изъятых/
списанных денежных средств в валюту выданного Залогодержателем 
Залогодателю Кредита производится в соответствии с официальным 
курсом, установленным НБКР на день списания/изъятия денежных 
средств.

4. Порядок обращения взыскания на Предмет залога

4.1. В случае возникновения необходимости обращения взыска-
ния на денежные средства, находящиеся на счете  Залогодателя 
№___________, открытом в НБКР по Договору банковского вклада, 
право требования по которому является Предметом залога, в соот-
ветствии с положениями настоящего Договора, Стороны пришли к со-
глашению о том, что обращение взыскания на Предмет залога будет 
осуществляться во внесудебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Кыргызской Республики и условиями настоя-
щего Договора.
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4.2. В случае наступления момента неисполнения обеспеченного зало-
гом обязательства согласно Соглашению о предоставлении кредита, 
а также при наступлении условий, предусмотренных пунктом 2.1.2. 
настоящего Договора, и начала обращения взыскания на Предмет за-
лога, Залогодатель  предоставляет право Залогодержателю незамед-
лительно обратиться в НБКР о списании в безакцептном (бесспор-
ном) порядке со счета Залогодателя №________, открытом в НБКР 
по Договору банковского вклада, денежных средств и переводе их на 
счет Залогодержателя, открытом в НБКР. 

4.3. В случае безакцептного (бесспорного) списания/изъятия денежных 
средств в иностранной валюте,  конвертирование (перевод) изъятых/
списанных денежных средств в валюту выданного Залогодержателем 
Залогодателю Кредита производится в соответствии с официальным 
курсом, установленным НБКР на день списания/изъятия денежных 
средств.

4.4. Также при обращении взыскания на Предмет залога, Залогодатель 
обязуется уступить свои права требования по Договору банковского 
вклада, указанному в пункте 1.2. настоящего Договора,  и являюще-
муся Предметом залога.   

4.5. В части уступки прав требования по Договору банковского вклада, 
являющемуся Предметом залога, настоящий Договор заключен с 
отлагательным условием в соответствии со статьей 173 и главой 18 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики. Права требования по 
указанному Договору банковского вклада,  переходят к Залогодер-
жателю на следующий день после начала обращения взыскания на 
Предмет залога, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора. 

4.6. Также Стороны пришли к соглашению, что Залогодержатель вправе 
применить следующий способ реализации Предмета залога:
- вправе реализовать иностранную валюту, в которой  размещены де-

нежные средства на счете Залогодателя №____________, открытом 
в НБКР по Договору банковского вклада, путем ее продажи на меж-
банковском рынке по официальному курсу НБКР на дату продажи.

5. Ответственность Сторон

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все 
причиненные убытки  в соответствии с законодательством Кыргыз-
ской Республики.

5.2.  В случае неисполнения Залогодателем обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 3.1. настоящего Договора, Залогодатель уплачивает За-
логодержателю пеню в размере 0,05 процентов от общей стоимости 
Предмета залога согласно пункту 1.5. настоящего Договора за каж-
дый день неисполнения своих обязательств.
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5.3.  Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную сто-
рону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и Соглашением об открытии кредитной линии.

6. Прочие условия
6.1. Уступка прав Залогодержателя по настоящему Договору производит-

ся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики без 
согласия Залогодателя.

6.2. Залогодатель не вправе уступать свои права и обязанности по на-
стоящему Договору третьим лицам, без согласия Залогодержателя.

6.3. Споры в связи  с настоящим Договором  подлежат разрешению в 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики порядке.

6.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены 
только по взаимному соглашению Сторон.

6.5. Затраты по оформлению и регистрации настоящего Договора осу-
ществляются за счет Залогодателя.

6.6. Настоящий Договор подлежит регистрации в Залоговой регистраци-
онной конторе Кыргызской Республики. НБКР должен быть  также 
уведомлен о заключении настоящего Договора согласно пункту 3.2. 
настоящего Договора.

6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соот-
ветствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 6.7. 
настоящего Договора.

6.8. Настоящий Договор действует до полного исполнения Залогодателем 
своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредита.

6.9. Настоящий Договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон, третий эк-
земпляр – для представления в соответствующие уполномоченные 
органы для регистрации. Один экземпляр Договора будет храниться 
в Национальном банке Кыргызской Республики. 
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:        ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

НБКР:
Национальный банк Кыргызской 
Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________

(подпись)______________М.П

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул._______.
Корсчет в НБКР №1010126_______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________

(подпись)____________М.П.
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Приложение 5 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

Договор о залоге 
к Кредитному договору № __ от «__» ______ года

г. Бишкек №  ________________________  «___» ________ года

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем 
«НБКР» или «Залогодержатель», в лице ___________________________, 
действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» (и приказа №________ 
от ________), с одной стороны, и _____________________________, 
именуемое в дальнейшем «Банк» или «Залогодатель», в лице 
_______________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Cтороны», заключили настоя-
щий Договор залога прав требований по кредитным договорам (далее - 
«Договор»)  о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.3. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в размере 

_________ (сумма прописью) сомов. Окончательный срок погашения 
кредита и начисленных процентов по нему, согласно Кредитному до-
говору о выдаче кредита № __ от «__» ____ года (далее – Кредитный 
договор) в рамках Генерального соглашения № ____ от ___ года о 
кредитном аукционе (далее – Генерального соглашение) наступает 
«__» _____ года.

1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по Кредит-
ному договору, Залогодатель передает Залогодержателю права тре-
бования по кредитным договорам, заключенным между Залогодате-
лем и его клиентами-заемщиками (далее – «Предметы залога» или 
«Кредитные договора»). Конкретный перечень Кредитных договоров, 
право требования по которым предоставляется в залог, указаны в 
Приложении 1 к настоящему Договору.

1.7. Согласованная Сторонами общая стоимость Предметов залога на 
момент подписания настоящего Договора составляет ________ (сум-
ма прописью) сом.

1.8. На Предметы залога, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, 
Залогодатель не имеет права распоряжения, включая их предостав-
ление в последующий залог, без согласия Залогодержателя.
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2. Условия Договора
2.1. Залогодатель подтверждает Залогодержателю, что на момент заклю-

чения настоящего договора Предметы залога отвечают следующим 
требованиям:
1)  кредитные договора заключены с соблюдением законодатель-

ства Кыргызской Республики, и правом, применимым к указанным 
Кредитным договорам, является кыргызское право;

2)  обязательства перед Залогодателем по указанным Кредитным до-
говорам возникают у резидента Кыргызской Республики;

3)  кредитные договора, а также договора залога, заключенные в со-
ответствии с  указанными Кредитными договорами, не содержат 
ограничений по переходу прав требований кредитора/залогодер-
жателя к третьему лицу;

5)  имущественные права (права требования) принадлежат 
Залогодателю  исходя из Кредитных договоров и не обременены 
другими обязательствами  Залогодателя, в отношении них отсут-
ствуют споры и предъявленные в установленном порядке требо-
вания, и в отношении них не требуется согласие или разрешение 
третьего лица для отчуждения;

6)  кредиты, права требования по которым являются Предметами за-
лога по настоящему Договору, отнесены к категории неклассифи-
цированных активов (за исключением активов под наблюдением) 
в соответствии с Положением о классификации активов и соответ-
ствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных по-
терь и убытков, утвержденным Постановлением Правления НБКР, 
не имеют классификации по двум и более категориям, а также не 
реструктуризированы.

7) кредиты, права требования по которым являются Предметами 
залога по настоящему Договору, соответствуют характеристи-
кам, предусмотренных  в Рекомендациях по формированию 
портфеля кредитов, соответствующих определенным характери-
стикам, утвержденными постановлением Комитета по надзору 
Национального банка №12/2 от 16.06.2011 г.

2.2. Залогодатель подтверждает Залогодержателю, что на момент заклю-
чения настоящего Договора, организация/физическое лицо, выступа-
ющие заемщиком Залогодателя по Кредитным договорам отвечают 
следующим требованиям:
1) организация или физическое лицо имеет не более 10 процентов акций 

Залогодателя (в случае если имеет вообще), и Залогодатель имеет 
долю в уставном капитале организации в размере не более 10 про-
центов ее уставного капитала или имеет не более 10 процентов акций 



177

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 5, 2013

организации  (в случае если имеет вообще); физическое лицо не 
является инсайдером или аффилированным лицом Залогодателя;

2) является резидентом Кыргызской Республики;
2.3.  Предметы залога остаются в собственности Залогодателя.
2.4. Рыночная стоимость прав требований по Кредитным договорам, вы-

раженным в иностранной валюте, определяется по официальному 
курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату проведе-
ния их оценки Национальным банком.

3.Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Залогодержателя:

3.1.1. Проверять документальное и фактическое наличие, объемы и со-
стояние прав требований Залогодателя по Кредитным договорам.

3.1.2. Требовать от Залогодателя прекращения любого посягательства на 
Предметы залога, угрожающего им утратой или уменьшением их 
стоимости.

3.1.3. Требовать от Залогодателя восстановления или замены Предметов 
залога либо предоставления дополнительного обеспечения в слу-
чае их утраты либо снижения их стоимости.

3.1.4. Требовать от Залогодателя досрочного исполнения обеспеченных 
настоящими Предметами залога обязательств, если Предметы за-
лога утрачены, а также в случае если Стороны не пришли к согла-
сию о восстановлении или замене Предметов залога либо дополни-
тельном обеспечении.

3.1.5. Потребовать от Залогодателя досрочного исполнения обязательств, 
оговоренных в пункте 1.1. и 1.2. настоящего Договора, а если его 
требование не будет удовлетворено – обратить взыскание на Пред-
меты залога в следующих случаях:

4) в случае нарушений Залогодателем условий, требований и положе-
ний Кредитного договора;

5) в случае если Залогодатель не оплатил задолженности или нару-
шил срок оплаты задолженности по Кредитному договру, включая 
задолженность по основной сумме Кредита/Транша, начисленных 
процентов по нему, неустойки (штрафов и пени) и других выплат;

6) при нарушении со стороны Залогодателя требований или положе-
ний настоящего Договора;

7) при нарушении Залогодателем правил сохранности, замены или 
восстановления Предметов залога;
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8) в случае утраты Предметов залога по обстоятельствам, за ко-
торые Залогодатель не отвечает, а также снижения стоимости 
Предметов залога, если Залогодатель не заменил или не восстано-
вил Предметы залога, либо не предоставил дополнительное обе-
спечение в соответствии с требованиями настоящего Договора; 

9) нарушения Залогодателем правил о последующем залоге, обязан-
ностей по сохранности Предметов залога, обязанностей по преду-
преждению Залогодержателя о правах третьих лиц на Предметы 
залога;

10) при нарушении Залогодателем Положения «О  порядке проведения 
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукцио-
нов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» и 
Генерального соглашения о кредитном аукционе;

11) в других случаях, предусмотренных настоящим Договором или за-
конодательством Кыргызской Республики. 

3.1.6. В случае, когда суммы, вырученной от продажи Предметов залога, 
недостаточно для полного удовлетворения требований Залогодер-
жателя, получить недостающую сумму из другого имущества Зало-
годателя, на которое может быть обращено взыскание в соответ-
ствии с законодательством Кыргызской Республики.

3.1.7. В случае если Залогодатель или третья сторона препятствуют пере-
даче Предметов залога Залогодержателю, предпринять законные 
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя 
или третьей стороны.

3.1.8. Передать (возмездно или безвозмездно) свои права по настоящему 
Договору третьим лицам.

3.1.9. Имеет другие права, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.10. Залогодержатель вправе осуществлять контроль за выполнением 

настоящего  Договора и запрашивать сведения, необходимые ему 
для реализации контрольных функций, проверять наличие и состоя-
ние Предметов залога.

3.2. Права и обязанности Залогодателя:
3.2.1. Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы 

утраты или уменьшения стоимости Предметов залога.
3.2.2. Совершать действия, необходимые для обеспечения действитель-

ности и законности Предметов залога.
3.2.3. Не совершать действий, влекущих уменьшение, видоизменение, 

прекращение, утраты Предметов залога, без согласия Залогодержа-
теля.
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3.2.4. Сообщать Залогодержателю об изменениях, произошедших с Пред-
метами залога,  о возможных нарушениях третьими лицами или при-
тязаниях третьих лиц на эти права (Предметы залога) в трехднев-
ный срок с момента, когда Залогодателю станет известно об этом.

3.2.5. По запросам Залогодержателя, в трехдневный срок, предоставить 
ему возможность ознакомиться с любой документацией, касающей-
ся Предметов залога, представить любую другую необходимую За-
логодержателю информацию о Предметах залога.

3.2.6. Нести риск утраты или уменьшения стоимости Предметов залога и 
в случае утраты или возникновения иных обстоятельств, повлекших 
обесценивание, изменение, утрату Предметов залога либо несоот-
ветствие Предметов залога требованиям настоящего Договора, За-
логодатель обязуется предоставить с согласия Залогодержателя, 
другое обеспечение, по своей стоимости эквивалентное стоимости 
Предметов залога, в сроки, предусмотренные в пункте 4.2. настоя-
щего Договора. 

3.2.7. Обеспечить доступ представителей Залогодержателя к месту на-
хождения прав требования (Предметов залога), а также месту на-
хождения залогового обеспечения  Кредитных договоров, с целью 
осуществления мониторинга за их наличием, состоянием и условия-
ми их содержания.

3.2.8. Извещать Залогодержателя об изменении своего место нахожде-
ния, правового статуса, составе акционеров и руководства Банка и 
других изменениях со дня данных изменений.

3.2.9. Залогодатель не вправе, полностью или в части, отчуждать Пред-
меты залога,  обременять его какими-либо обязательствами либо 
иным образом распоряжаться  Предметами  залога.

3.2.10. Если в период действия настоящего Договора Предметы залога 
перестают отвечать   требованиям  пунктов 2.1. – 2.3. настояще-
го Договора, а также иным требованиям Залогодержателя, Зало-
годатель осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 
3.2.6. настоящего Договора.

3.2.11.  Информировать Залогодержателя до 5 (пятого) числа каждого 
месяца о выполнении заемщиками Залогодателя условий Кредит-
ных договоров, являющихся Предметами залога по настоящему 
Договору и состоянии обеспечения по ним и предоставлять по ним 
отчет, указанный в Приложении 2 к настоящему Договору. 

3.2.12. Не вносить изменений и дополнений в Кредитные договора, яв-
ляющиеся Предметами залога по настоящему Договору, и в до-
говора залога, которые обеспечивают выполнение Кредитных до-
говоров, без получения письменного согласия Залогодержателя. 
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3.2.13. По требованию Залогодержателя Залогодатель, в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня поступления данного требования, 
обязуется передать Залогодержателю оригиналы Кредитных до-
говоров по Предметам залога и оригиналы договоров залога по 
указанным Кредитным договорам со всеми необходимыми и при-
лагаемыми к ним документами.

3.2.14. Залогодатель обязан соблюдать установленные Залогодержате-
лем требования по залоговому обеспечению и в случае отклоне-
ния от них предоставить дополнительный залог в срок, указанный 
в пункте 4.2. настоящего Договора; 

3.2.15. Несет другие обязательства, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.2.16. Обращение взыскания на Предметы залога производится во вне-
судебном порядке в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора. Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на 
внесудебный порядок обращения взыскания на Предметы залога 
и внесудебную реализацию Предметов залога независимо от его 
характеристик и состава в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения принятых на себя обязательств по Соглашению 
о предоставлении кредита и по настоящему Договору.

3.2.17. Залогодатель  вправе  в любое  время до момента реализации 
Предметов  залога, которое может быть осуществлено в соответ-
ствии с настоящим Договором, исполнить  обеспеченное данным 
залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой про-
срочено.

4. Порядок замены Предметов залога

4.1. В течение срока действия настоящего Договора может быть сниже-
ние общей стоимости Предметов залога, указанной в пункте 1.3. на-
стоящего Договора, в связи с:
- окончанием сроков исполнения своих обязательств заемщиками 

Залогодателя по Кредитным договорам, права требования по кото-
рым являются Предметами залога по настоящему Договору;

- исполнением заемщиками Залогодателя своих обязательств по 
Кредитным договорам согласно графикам погашения задолженно-
сти, в том числе досрочное погашение;

- несоответствием Предметов залога требованиям настоящего 
Договора;

- утратой обеспечения по Кредитным договорам, являющимся 
Предметами залога по настоящему Договору и в других случаях.
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4.2. В течение срока действия настоящего Договора, Залогодержатель на 
периодической основе будет проводить переоценку общей стоимости 
(с учетом применяемых Залогодержателем соответствующих зало-
говых коэффициентов) прав требований по Кредитным договорам и 
других видов залога (в случае наличия таковых), являющихся Пред-
метами залога согласно договорам о залоге, относящимся к Соглаше-
нию о предоставлении кредита. 

 В случае если по результатам проведенной переоценки будет выяв-
лено, что общая стоимость (с учетом применяемых Залогодержате-
лем соответствующих залоговых коэффициентов) прав требований 
по Кредитным договорам, являющихся Предметами залога, состав-
ляет менее 80 (восьмидесяти) процентов от суммы текущего остат-
ка задолженности Залогодателя перед Залогодержателем по полу-
ченному кредиту, согласно Соглашению о предоставлении кредита, 
то Залогодержатель направляет Залогодателю соответствующее 
требование-уведомление о необходимости  предоставления допол-
нительного залогового обеспечения. 

 Залогодатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня по-
ступления к нему соответствующего требования-уведомления За-
логодержателя 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 соответствую-
щем требовании-уведомлении Залогодержателя, либо погасить соот-
ветствующую часть кредита, полученного Залогодателем от Залого-
держателя согласно Соглашению о предоставлении кредита. 

 При этом в случае наличия других видов залога, Залогодержатель 
вправе рассчитать сумму необходимого к предоставлению дополни-
тельного залогового обеспечения с учетом общей стоимости других 
видов залога (с применением соответствующих залоговых коэффици-
ентов). Залогодержатель вправе не требовать предоставления Зало-
годателем дополнительного залогового обеспечения в соответствии с 
абзацем третьим настоящего пункта, в случае если другие виды за-
лога (с учетом применяемых Залогодержателем соответствующих за-
логовых коэффициентов) покрывают текущий остаток задолженности 
Залогодателя перед Залогодержателем по полученным кредитным 
средствам согласно Соглашению о предоставлении кредита.



182

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 5, 2013

5. Ответственность Сторон 
5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все причи-
ненные убытки  в соответствии с законодательством Кыргызской Ре-
спублики.

5.2.  В случае неисполнения Залогодателем обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 4.2.  настоящего Договора, Залогодатель уплачивает За-
логодержателю пеню в размере 0,05 процентов от общей стоимости 
Предметов залога согласно пункту 1.3. настоящего Договора за каж-
дый день неисполнения своих обязательств.

5.3.  Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную сто-
рону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и Соглашением о предоставлении кредита.

6. Порядок обращения взыскания на Предметы залога
6.1. В случае возникновения необходимости обращения взыскания на 

Предметы залога, в соответствии с положениями настоящего Дого-
вора и Соглашением о предоставлении кредита, Стороны пришли к 
соглашению о том, что обращение взыскания на Предметы залога 
будет осуществляться во внесудебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Кыргызской Республики.

6.2. В случае обращения взыскания на Предметы залога, Стороны пришли 
к Соглашению, что Залогодатель осуществил уступку своих прав тре-
бования по Кредитным Договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего 
Договора и Приложении 1 к настоящему Договору Залогодержателю.  

6.3. При обращении взыскания на Предметы залога в соответствии с 
условиям настоящего Договора, Залогодержатель также приобретает 
право обращения взыскания на Предметы залога (получение денеж-
ных требований, которые вытекают из заложенных Залогодателем 
прав требований по Кредитным договорам, являющимся Предмета-
ми залога по настоящему Договору) и может реализовать заложен-
ные имущественные права, являющиеся Предметами залога, и удо-
влетворить за их счет свои денежные требования по Соглашению о 
предоставлении кредита в полном объеме. При этом считается, что 
Залогодатель осуществил уступку прав залогодержателя по догово-
рам залога, заключенным в обеспечение Кредитных договоров, ука-
занных в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к настоя-
щему Договору.

6.4. В части уступки прав требования по Кредитным договорам, являю-
щихся Предметами залога, а также прав залогодержателя по дого-
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ворам залога, которыми обеспечены указанные Кредитные договора, 
настоящий Договор заключен с отлагательным условием в соответ-
ствии со статьей 173 и главой 18 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики. Права требования по указанным Кредитным договорам, 
а также права на реализацию предметов залога по указанным Кредит-
ным договорам, переходят к Залогодержателю на следующий день 
после начала обращения взыскания на Предметы залога, указанные 
в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к настоящему До-
говору. 

6.5. Залогодатель обязуется и гарантирует, что является поручителем 
(гарантом) своих заемщиков по Кредитным договорам, указанным в 
пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к настоящему До-
говору, и обязуется перед Залогодержателем отвечать за исполнение 
своими заемщиками  обязательств по указанным Кредитным догово-
рам полностью солидарно со своими заемщиками по указанным Кре-
дитным договорам.

 Выступая в качестве поручителя (гаранта) своих заемщиков по Кре-
дитным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и 
Приложении 1 к настоящему Договору, Залогодатель отвечает перед 
Залогодержателем в том же объеме, как и заемщики Залогодателя, 
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взы-
сканию долга и других убытков Залогодержателя, вызванных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательства заемщи-
ками Залогодателя.

6.6. В случае обращения взыскания на Предметы залога и перехода прав 
требований по Кредитным договорам, указанным в пункте 1.2. насто-
ящего Договора и Приложении 1 к настоящему Договору, к Залогодер-
жателю, Залогодатель с согласия Залогодержателя обязуется высту-
пать агентом Залогодержателя и обязуется в этом случае принимать 
денежные средства, подлежащие выплате по Кредитным договорам, 
указанным  в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к на-
стоящему Договору, от заемщиков Залогодателя, и перечислять ука-
занные денежные средства на счет Залогодержателя,  указанный в 
настоящем Договоре.
При этом Банк должен перечислить на счет Залогодержателя денеж-
ные средства, принятые до 15 числа месяца – не позднее 15 текущего 
месяца, а принятые после 15 числа месяца – не позднее 30 числа 
текущего месяца, в котором произошло погашение денежных средств 
заемщиками  по Кредитным договорам, указанным  в пункте 1.2. на-
стоящего Договора и Приложении 1 к настоящему Договору. 

6.6.1. После перечисления денежных средств по Кредитным договорам, 
указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к 
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настоящему Договору, Залогодержателю имеющаяся в наличии 
задолженность Залогодателя по Соглашению о предоставлении 
кредита считается погашенной в части перечисленных денежных 
средств. В случае отсутствия у заемщиков Залогодателя денежных 
средств на погашение задолженности по Кредитным договорам, 
указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к 
настоящему Договору, Залогодержатель имеет право на обращение 
взыскания и реализацию предметов залога согласно условиям 
соответствующих договоров залога. 

6.6.2. За выполнение функций агента Залогодержателя, согласно пункту 
6.6. настоящего Договора, оплата Залогодателю не производится.

7. Прочие условия
7.1. Залогодержатель вправе расторгнуть настоящий Договор в односто-

роннем порядке  путем направления Залогодателю письменного уве-
домления, если любым государственным/судебным органом Кыргыз-
ской Республики будут приняты решения или  акты, ограничивающие 
Залогодержателя в его правах по владению,  и/или распоряжению, и 
/или пользованию Предметами  залога по сравнению с тем, как эти 
ограничения установлены настоящим Договором, либо  побуждаю-
щие Залогодержателя заключить какой-либо договор или совершить 
какие-либо иные действия с целью взять на себя такие ограничения.

7.2. Уступка прав Залогодержателя по настоящему Договору производит-
ся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики без 
согласия Залогодателя.

7.3. Залогодатель не вправе уступать свои права и обязанности по на-
стоящему Договору третьим лицам, без согласия Залогодержателя.

7.4. Споры  в связи с настоящим Договором  подлежат разрешению в 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики порядке.

7.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены 
только по взаимному соглашению Сторон.

7.6. Затраты по оформлению и регистрации настоящего Договора осу-
ществляются за счет Залогодателя.

7.7. В случае реорганизации или ликвидации Сторон, все права и обязан-
ности сторон по настоящему Соглашению переходят на правопреем-
ников Сторон.

7.8. Настоящий Договор подлежит регистрации в Залоговой регистраци-
онной конторе Кыргызской Республики.

7.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соот-
ветствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 7.8. 
настоящего Договора.
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7.10. Настоящий Договор действует до полного исполнения Залогодате-
лем своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредита.

7.11. Настоящий Договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон, третий эк-
земпляр – для представления в соответствующие уполномоченные 
органы для регистрации. Один экземпляр Договора будет храниться 
в Национальном банке Кыргызской Республики. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

НБКР:
Национальный банк Кыргызской 
Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________

(подпись)______________М.П.

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №1010126_______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________

(подпись)_________________М.П.


