
Кыргыз Республикасынын ЕАЭБге кошулуу жөнүндө маалымат 

   

 Техникалык жөнгө салуу жана метрология тармагы 

 2016 – жылдын 26 январындагы № 11 Евразиялык экономикалык 

комиссиянын чечими менен Бажы Бирлигинин техникалык регламенттерин 

(андан соң - ББ ТР) Кыргыз Республикасында колдонууга киргизүү жөнүндө 

тартиби бекитилген. 

 Көрсөтүлгөн тартипке ылайык: 

 - 2016 - жылдын 12 - февралында  ББ 12 ТР күчүнө кирген; 

 - 2016 - жылдын 15 - майында ББ 1 ТР күчүнө кирген; 

 - 2016 - жылдын  12 - августунан   ББ 3 ТР күчүнө кирген; 

 - 2017 – жылдын 12 - августунан ББ 18 ТР күчүнө кирген; 

 - 2017 – жылдын 1 - сентябрынан ББ 1 ТР күчүнө кирген; 

 - 2019 – жылдын 12 - августунан тартып ББ 1 ТР күчүнө кирет. 

 Бажы бирлигинин алкагында  45 техникалык регламент кабыл алынган. 

 2017 – жылдын 30 – декабрына карата Кыргыз Республикасында 

ББ/ЕАЭБ 35 техникалык регламенти күчүнө кирген, 9  ББ/ЕАЭБ техникалык 

регламенти 2018– 2021 - жылдардын ичинде күчүнө кирет. 

Бажы бирлигинин техникалык регламенттерин жоболорун ишке 

ашыруу максатында 2017 – жылдын 29 - мартында № 184 Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен  Кыргыз Республикасында 

Бажы бирлигинин техникалык регламенттерин колдонуу боюнча иш – 

чаралар Планы бекитилген. 

Республиканын аймагында ББ ТРлерин киргизүүнү камсыздоочу иш-

чаралар планга кошулган. 

Ар бир  ББ ТРин ишке ашыруу үчүн багыттарына ылайк тиешелүү 

министрликтер жана ведомстволор аныкталган. 

Иш – чаралар Планынын бир маанилүү пункту улуттук мыйзамды 

Бажы бирлигинин техникалык регламенттерине шайкеш келтирүү. Башкача 

айтканда Бажы бирлигинин техникалык регламенттеринин шилтеме 

ченемдерин камсыз кылуу. 

Бажы бирлигинин техникалык регламенттеринин шилтеме жасоочу 

ченемдерин ишке ашыруу бөлүгүндө иштер жүргүзүлдү. 172 шилтеме 

жасоочу ченемдерден 19 шилтеме жасоочу ченемдери улуттук мыйзамдары 

менен адаптациялоо иштери аяктай элек. 

Техникалык регламеттердин талаптарын аткаруу максатында эл аралык 

жана регионалдык (мамлекеттер аралык) стандарттар колдонулат, ал эми алар 

жок учурда улуттук (мамлекеттик) стандарттар. 

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Улуттук 

стандартташтыруу жана метрология Борборунун ЕАЭБ мүчө – 

мамлекеттеринин жана мамлекеттер аралык стандарттары менен камсыздыгы 

96 пайызды түзөт. 

ЕАЭБдин (ББ) техникалык регламенттери күчүнө кирген күндөн тарта 

ЕАЭБдин (ББ) техникалык регламенттеринин талаптарына ылайык келген 

продукцияны республиканын аймагында жүгүртүү, ошондой продукцияга 



карата ББнын техникалык регламентинде камтылган кошумча талаптарды 

көрсөтпөстөн, шайкештигин баалоо боюнча кошумча жол-жоболорун 

жүргүзбөстөн, бирдиктүү форма боюнча шайкештигин баалоо документин 

жана продукцияны жүгүртүүнүн бирдиктүү белгиси менен таңгактоону 

колдонуу менен жүргүзүлөт. 

Продукциянын рынокко чыгуу системасы жөнөкөйлөнүп жатат, 

продукциянын шайкештигинин бирдиктүү документи жана ББнын “ЕАС” 

бирдиктүү белгиси колдонулуп жатат. 

Азыркы учурда ЕАЭБдин Бирдиктүү реестрине 34 сыноо лабораториясы 

жана сертификаттоо боюнча 14 орган киргизилген. 

ЕАЭБдин сертификаттоо боюнча органдарынын жана сыноо 

лабораторияларынын бирдиктүү реестрине киргизилген продукцияны 

сертификаттоо боюнча органдар ЕАЭБдин бирдиктүү үлгүдөгү шайкештик 

сертификатын беришет, ошондой эле ЕАЭБдин бирдиктүү үлгүдөгү 

продукциянын шайкештиги жөнүндө декларацияны катташат. 

Ишкерлерге, шайкештик жөнүндө декларацияны каттоо боюнча органын 

тандоо мүмкүнчүлүк берилди.  Алар шайкештик жөнүндө декларацияны 

акысыз Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 

Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык 

көзөмөл департаментинде же ЕАЭБдин Бирдиктүү реестрине киргизилген 

продукцияны сертификаттоо боюнча аккредитацияланган органда акы төлөп 

каттай алышат. 

Ошондой эле, сыноо лабораторияларынын зарыл болгон техникалык 

комретенттүүлүгүн камсыз кылууга жетишүү үчүн, Кыргыз Республикасына 

техникалык көмөк көрсөтүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

жана Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы Макулдашууну ишке 

ашыруу боюнча иштин алкагында Кыргыз Республикасында лабораториялык 

инфраструктурасын модернизациялоо жүргүзүлүп жатат. 

 

Ветеринардык сертификаттоо 

Ветеринардык контролго алынуучу товарды жеткирүүнүн шарты болуп, 

ветеринардык-санитардык жактан коопсуздукту жана жаныбардык ооруусу 

жактан административдик аймактардын өндүрүш ордуларынын 

баккубаттуулугун ырастоочу ветеринардык сертификат саналат. 

Азыркы күнгө карата 28 кыргыз ишканасы ЕАЭБге өлкө-мүчөлүрнүн 

аймагына (РК жана РФ) продукциясын жеткире ала турган ишканалардын 

Реестрине киргизилген. 

 

Фитосанитардык сертификаттоо 

2017-жылдын 1-июлунан тарта, ЕАЭБ өлкөлөрүндө өсүмдүктүн 

карантини тармагында бирдиктүү ченемдик-укуктук базаны түзгөн ЕАЭБдин 

төрт негизги документтери күчүнө кирди жана ЕАЭбдин аймагында 

карантиндик продукция бирдиктүү эреже менен ташылат. 

Бул ЕАЭБдин карантиндик объектилердин бирдиктүү тизмеси, ЕАЭБдин 

бажы аймагында жана бажы чек араларында карантиндик объектилерге жана 



карантинге алынуучу продукцияга карата коюлуучу бирдиктүү карантиндик 

фитосанитардык талаптар, ЕАЭБдин бажы аймагында өсүмдүктүн 

карантинин камсыз кылуучу бирдиктүү ченем жана эрежелер, Карантиндик 

фитосанитардык чараларды лабораториялык камсыз кылуу тартиби. 

Биримдиктин бирдиктүү документтеринин күчүнө кириши ЕАЭБдин 

бардык аймагында товарлардын жүгүрүшүндө тоскоолдуктарды четтетүүгө 

мүмкүндүк берет жана ишкерлердин ишин жеңилдетет. Биримдиктин бажы 

чек арасында контролду өткөн жана карантиндик объекттерден эркин деп 

таанылган карантинге алынуучу продукциялардын партиясы бардык бажы 

аймакта эркин жүгүртүлөт. 

Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатында, ЕАЭБ жөнүндө Келишим 

менен каралган документтерди киргизүүнү камсыз кылуу боюнча иштер 

жүргүзүлүп жатат, алар ЕЭК тарабынан кабыл алынган жана 2017-жылдын 1-

январынан тарта күчүнө кирген. Бул документтер, ЕАЭБдин техникалык 

регламенттеринин долбоорун метрологиялык экспертиза жүргүзүү тартибин, 

стандарттардын тизмесинин долбоорун, лабораториялар аралык салыштырма 

сыноолорду жүргүзүү уюштуруну, ченөө ыкмасын (методун) метрологиялык 

аттестациялоону, ченөө каражаттарын текшерүүнү уюштурууну, стандарттык 

үлгүнүн тибин бекитүү, ченөө каражаттарын, ошондой эле ченөө 

бирдейлигин камсыз кылуу боюнча иштердин натыйжаларын өз ара таануу 

эрежелерин ж.б. регламенттейт. Азыркы учурда ЕЭКтин ченөө бирдейлигин 

камсыздоо жаатындагы иштерди координациялоо боюнча комитетинин 

алкагында ченөө бирдейлигин камсыздоо жаатындагы жалпы процесстерди 

ишке ашыруу эрежелери жөнүндө документтер каралган жана ЕЭКтин 

Коллегиясынын Чечиминин долбоору жактырылган. 

Республиканын метрологиялык кызматтарын тартуу менен ЕЭКтин 

адистеринин катышуусунда семинарлар өткөзүлдү. 

Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатындагы улуттук мыйзамдарды 

ЕАЭБдин документтерине ылайык келүүсүнө талдоо жүргүзүлдү. 

Азыркы учурда ЧУАларды гармонизациялоо максатында төмөнкүлөр 

иштелип чыкты: 

- “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 12-

февралындагы № 91 “Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине 

караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борбору жөнүндө” 

токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоору; 

- “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 27-

сентябрындагы № 664 “Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” 

токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоору.  

 

 
 


