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ПЖТ+ жөнүндө жалпы маалымат

Туруктуу өнүгүүнү жана ак ниет башкарууну илгери-

леткен ЕБнин атайын схемасы (ПЖТ+) өнүгүп келе 

жаткан өлкөлөр үчүн Преференциялардын жалпы 

тутумунун (ПЖТ) бир бөлүгү.  

Кыргызстан 2016-жылы ПЖТ+ статусуна ээ болгон. 

ПЖТ+ схемасы – бул атайын преференция. Ал  27 

негизги эл аралык конвенцияларын ратификацияла-

ган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн. Бул конвенция-

лар адам укуктары, эмгек укугу, айлана-чөйрөнү 

коргоо, ак ниет башкаруу жана аларды эффективдүү 

ишке ашыруу тутумунда жатат.  Ал 66% өндүрүм 

позицияларынын тарифин жокко чыгарылышы 

аркылуу ишке ашат, өндүрүлгөн продукцияларынын 

кеңири спектрин камтыйт, мисалы, текстиль өнүмү 

жана кургатылган мөмөлөр.

ПЖТ схемасын кирешеси аз же орто болгон өлкөлөр 

гана пайдалана алат. ПЖТ регламентинде ПЖТ+ 

макамын берүү үчүн так жана айкын критерийлери 

бар:

• Өлкө мындай экономикалык критерийлерге 

жооп бериши керек; диверсификацияланбаган 

экономика жана ЕБне импорттун көлөмү аз; 

• Өлкө  ПЖТ+ талап боюнча 27 эл аралык конвенци-

яларын - адам укуктары жана эмгек укуктарын, 

айлана-чөйрөнү коргоо жана ак ниет башкарууну 

бекитиши керек;

• Өлкө бул конвенцияларда тыюу салынган корук-

тарды киргизбеши керек;

• Бул конвенцияларды контролдоочу органдардын 

акыркы жыйынтыктарында аларды натыйжалуу 

ишке ашыруу боюнча олуттуу бузуулар табылга-

ны жок экендиги.

Кошумча маалымат

ПЖТ+ үчүн келип чыгыш эрежелери жана пайдалануу-
чунун колдонмосу  англис, оурс жана кыргыз тилдерин-
де ЕБнин Өкүлчүлүгүнүн  сайтында бар: 
 

https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic_ru
  

ЕБнин экспорттоочуларга жардам берүүчү бөлүмү (EU 
Export Helpdesk) товарлдарды ЕБне кантип экспорттоо 
керек экендиги жөнүндө маалыматты камтыйт:

http://exporthelp.europa.eu

Кыргыз Республикасынын Экономика Министрлиги 
потенциалдык экспорттоочуларга тиешелүү маалымат-
ка ээ:

http://mineconom.gov.kg/

Суроолор боюнча

ЕБнин Өкүлчүлүгүнүн  электрондук же телефондук 
даректери аркылуу:

delegation-kyrgyzstan-trade@eeas.europa.eu 
+996 312 26 10 00 

Кыргыз Республикасынын Экономика Министрли-
гинин электрондук дареги же сурап билүүчү 

телефону: 
mail@mineconom.gov.kg 
1220



Анын шарты
кандай?

. 

 

ПЖТ+ деген эмне?

 

ПЖТ+ статусу Кыргыз Республикасына бажы 

алымдарды ЕБнин 6200дөн ашуун товар позиция-

ларына карата жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүн 

берет. Ал өндүрүлгөн продукцияларынын кеңири 

спектрин камтыйт.   

Ар кайсы өндүрүүчү 

компания, Кыргызстандан 

Европа Биримдигине товар-

ларын экспортко жибергиси 

келсе, ал  ПЖТ+ преференциялары-

нын артыкчылыгынан пайда алса болот. 

Бул схемадан пайдаланып, эскпортко жиберүү 

үчүн кийинки үч шартты аткарууга зарыл:

Товар Кыргызстанда – ПЖТ+ бенефициар-өлкөдө – 

келип чыгышы же кайра иштелип чыгышы керек;

 

Бенефициар-өлкөдөн ЕБне ташуу учурунда товарлар 

өзгөрбөшү, трансформацияланбашы жана аларды 

жакшы абалда сактоо үчүн аткарылган операциялар-

дан башка операцияларга тартылбашы керек; 

Өнүмдүн Кыргызстанда келип чыгуусун жарактуу 

далилдеген документин көрсөтүү. Бул документ 

Мамлекеттик Бажы кызмат тарабынан же Соода-өнөр 

жай палатасы тарабынан берилген А формасы колдо-

нот. А формасын кантип толтуруу керек экендигин 

аныктоочу, Келип чыгыш эрежелеринин камтыган 

колдонмо, ЕБ Өкүлчүлүктүн  сайтында орусча жана 

кыргызча тилдеринге берилген. 

• Санитардык жана фитосанитардык талаптар 

(мисалы, азык-түлүк үчүн гигиена эрежелери, 

маркетинг жана маркировка эрежелери, калдык-

тар боюнча эрежеси, пестицид, ветеринардык 

даарылар жана азык-түлүктү булгаган  калдык-

тар);

• Экологиялык талаптар (химиялык заттар боюнча 

эрежелер жана биоцид жана өсүмдүктөрдү корго-

очу эрежелери);

• Техникалык талаптар (упаковка эрежелери);

• Маркетинг стандарттары;

• Тиешелуу товарга болгон ISO 17025 аккредитаци-

сын камсыздоо. 

"My export" веб-сайты ЕБнин экспорттоочуларга 

жардам берүүчү бөлүм тарабынан иштетилген да, 

ЕБне экспорттоло турган сизге тиешелуу өндүрүмгө 

болгон талаптарын оңой билүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Э к с п о р т т о о ч у , 

андан башка, экспорт-

ко кете турган товардын 

ЕБнин юридикалык талап-

тарына жооп беришине гаран-

тия бериши керек, мисалы:

Кыргызстандан ЕБне алымсыз
эмне экспорттоого болот?

 

 

 

 

Сиздин өнүмүңүз ПЖТ+ алкагында алымдан бошотулган-

бы? ЕБнин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн сайтында 

өнүмдөрдүн тизмеси менен таанышыңыз;

Өнүмүңүз Кыргызстанда өндүрүлгөндүгүн далилде-

диңизби? А формасын толтуруңуз. Аны Мамлекеттик 

Бажы  кызматында же Соода-өнөр жай палатасынан 

алыңыз;  

ЕБде товарларыңызды сатуу үчүн баардык юридикалык 

талаптарга жооп бересизби? Сиздин өнүмүңүзгө 

тиешелүү эрежелер менен ЕБнин жардам берүүчү 

бөлүмү аркылуу таанышыңыз;

ЕБде сиздин товарларыңызды сатып алууга даяр болгон 

коммерциялык партнерду таптыңызбы?

Контролдук тизме:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.
html&docType=main&languageId=en 
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