
 

Юридикалык тарапка (резидент жана резидент эместерге) 

1. Юридикалык тараптын Юстиция министрлигине мамлекеттик каттоодон (кайра каттоо) 

өткөнү тууралуу күбөлүгү. Эркин экономикалык аймакта (мындан ары - ЭЭА) 

катталган юридикалык тараптар үчүн мындай документ катары ЭЭА дирекциясы 

тарабынан берилген каттоо күбөлүгү эсептелет. Резидент эместерге: ишкана түптөлгөн 

өлкөнүн соода реестринен юридикалык тарап катары каттоодон өткөндүгү тууралуу 

көчүрмө кагаз же кардардын жарандык алган өлкөнүн мыйзамдарынын талаптарына 

ылайык юридикалык тарап сыпатындагы каттоосун тастыктоочу башка документ; 

2. Уюмдун түптөлүшүнүн укуктук формасына жараша: 01.04.2009 датасына чейин 

бекитилген өзгөртүү жана толуктоолору – нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн, ал 

эми 01.04.2009 датасынан бери бекитилсе, юридикалык тараптын мөөрү жана 

жетекчинин кол тамгасы коюлган уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү; 

3. Юридикалык тарап түптөлгөн өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык милдеттүү тастыктама 

алуу зарыл болгон ишмердик жүргүзгөн шартта – тастык каттын юридикалык тараптын 

мөөрү жана жетекчинин кол тамгасы менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; 

4. Салык төлөөчүнүн салык каттоосунан өткөндүгү боюнча салык кызматынын 

тастыктамасы; 

5. ЭЭАда катталган юридикалык тараптар Кыргыз Республикасынын статистика 

органдарынан өткөн каттоосун тастыктаган документти кошумча көрсөтүүгө тийиш; 

6. Нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн кол тамгалардын үлгүлөрү көрсөтүлгөн жана 

мөөр басылган карточка (бул документ боюнча төмөн чектеги талаптар 6-тиркемеде 

көрсөтүлөт); карточкада кол тамгалары бар жактардын эсепте сакталган акча 

каражаттарын тескөө укугун тастыктаган документтер; 

7. Юридикалык тараптын каражаттарын тескөөгө ыйгарым укугу бар жактын кимдигин 

тастыктоочу документ (көчүрмөсү алынган анык документтин өзү таанышуу үчүн 

көрсөтүлөт); 

8. Кыргыз Республикасында экономикалык ишмердик жүргүзгөн юридикалык 

тараптардын (резидент жана резидент эместер) бөлүмдөрү жана өкүлчүлүктөрү банк 

эсебин ачтыруу үчүн жогоруда аталган документтерден тышкары буларды көрсөтүүгө 

тийиш: 

a) башкы уюмдун 01.04.2009 датасына чейин бекитилген өзгөртүү жана толуктоолору 

– нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн, ал эми 01.04.2009 датасынан бери 



бекитилсе, юридикалык тараптын мөөрү жана жетекчинин кол тамгасы коюлган 

уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү; 

b) бөлүмгө ишмердик жүргүзүүгө негиз берген документтин (маселен, Бөлүм 

жөнүндө жобо, ж.б.у.с.), нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн (01.04.2009 чейин 

бекитилген болсо), 01.04.2009 датасынан бери бекитилсе, юридикалык тараптын 

мөөрү жана жетекчинин кол тамгасы коюлган өзгөртүү жана толуктоолору кошо 

тиркелген көчүрмөсү. 

c) аткарылчу иш-аракеттердин тизмеги жана бул аракеттерди жүргүзүүгө 

юридикалык тараптын уруксаты (эгер бул структуралык бөлүм жөнүндөгү жободо 

же структуралык бөлүмдүн жетекчисине берилген ишеним катта чагылдырылбаса) 

көрсөтүлгөн документ. 

9. Белгилүү тартипте ратификацияланган эл аралык келишимдерге ылайык ишмердикти 

ишке ашырган эл аралык уюмдарга, алардын долбоорлоруна, дипломатиялык жана 

консулдук өкүлчүлүктөрүнө банк эсебин ачуу үчүн эгерде тийиштүү эл аралык 

келишимде эсеп ачуу жагы каралбаса, жогоруда жазылган документтерден сырткары 

кошумча түрдө төмөнкү документтерди тапшырууга тийиш: 

a) Эл аралык уюм, аныны долбоорлору, дипломатиялык жана консулдук 

өкүлчүлүктөрү жетекчиликке алып иш жүргүзүп жаткан – Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңеши тарабынан ратификацияланган эл аралык келишим; 

b) эл аралык уюм же анын долбоору жөнүндөгү жобо (эгер болсо); 
c) келишимдерге жана каржылык документтерге биринчи жана экинчи кол тамга 

койгон жактардын кол коюу укугун тастыктоочу буйрук (келишим, тийиштүү 

уюмдун жогорку жетекчилигинин каты); 

d) эл аралык уюмдун (анын долбоорунун) жана эл аралык уюмдун 

жетекчилеринин/башчыларынын (анын долбоорунун) катталганын тастыктоочу 

мамлекеттик ыйгарымдуу органдын (Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер 

министрлиги) каты; 

e) Кыргыз Республикасында резидент болуп саналган эл аралык уюм же анын 

долбоорунун тийиштүү өлкөнүн мамлекеттик ыйгарымдуу орган же элчилиги 

тарабынан таанылган кол тамгаларынын үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточкалар. 

 


