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Озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган
продукцияны ташып келүүнү жана ташып чыгууну
мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө
ЖОБО
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416, 2017-жылдын 15мартындагы № 154 токтомдорунун редакцияларына ылайык)
1. Бул Жобо Озон катмарын коргоо боюнча Вена конвенциясынын жана Озон катмарын
бузуучу заттар боюнча Монреаль протоколунун (мындан ары - Монреаль протоколу) талаптарын
аткаруу үчүн иштелип чыкты жана ушул Жобонун N 1 жана N 2 тиркемелеринде көрсөтүлгөн
озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияны ташып келүүнү жана ташып чыгууну
мамлекеттик жөнгө салуу маселелерин чагылдырат.
2. Жобо озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияны ташып келүү жана
ташып чыгуу тартибин аныктайт жана менчигинин түрүнө карабастан бардык юридикалык жана
жеке жактарга жайылтылат, буга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана эл аралык
келишимдеринде каралган учурлар кирбейт.
3. Ушул Жобонун 1 жана 2-тиркемелеринде аталган озонду бузуучу заттарды жана аларды
камтыган продукцияны ташып келүүгө жана ташып чыгууга лицензиялар курчап турган чөйрөнү
коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымкатынын негизинде
монополияга каршы, тарифтик, лицензиялык, инвестициялык, тышкы экономикалык, фискалдык
саясат жаатындагы мамлекеттик саясатты, мамлекеттик материалдык резервдер, экономикалык
жана региондук өнүктүрүү, мамлекеттик мүлктү жана минералдык ресурстарды башкаруу (жер
казынасын пайдалануу), техникалык жөнгө салуу жана метрология чөйрөсүндөгү, ошондой эле
адал индустрияны, сооданы өнүктүрүү, ишкердикти өнүктүрүү жана ишкердикти жөнгө салуунун
ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу, эркин экономикалык зоналарды өнүктүрүү
жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды жүзөгө
ашыруучу аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан берилет.
Пайдалануу учурунда озон бузуучу заттар колдонулган продукцияларды ташып келүүгө жана
ташып чыгууга тыюу салынат. Товарда же аны пайдаланууда техникалык мүнөздөмөлөрдө
каралган озон бузуучу заттардын болушу товарды маркалоонун жана башка коштоочу
документтердин негизинде аныкталат.
Төмөнкүлөргө жол берилбейт:
- жеке ишкерлерди кошпогондо, жеке адамдар тарабынан озон бузуучу заттарды Кыргыз
Республикасына Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттердин аймагынан ташып келүүгө
жана (же) Кыргыз Республикасынан Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин
аймагына ташып чыгууга;
- озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны жеке пайдалануу үчүн товар катары жеке
адамдар тарабынан ташып келүүнү, ошондой эле Евразия экономикалык мейкиндигинин ченемдик
укуктук базасын түзүүчү эл аралык укуктук актылар менен мындай продукцияны Евразия
экономикалык союзунун бажы аймагына ташып келүүгө уруксат берилген учурларды кошпогондо
мындай продукцияны Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин аймагынан Кыргыз
Республикасына ташып келүүгө;
- озон бузуучу заттарды Монреаль протоколунда каралган өзгөчө учурларда колдонууну,
Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин ортосунда озон бузуучу заттарды Кыргыз
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Республикасынын аймагы аркылуу транзит менен ташып өтүүнү кошпогондо, ташып келүүгө тыюу
салынган озон бузуучу заттарды Кыргыз Республикасына Евразия экономикалык союзунун мүчө
мамлекеттеринин аймагынан ташып келүүгө;
- 2016-жылдын 1-январынан тартып кайра толтурууга жатпаган идишке салынган озон
бузуучу заттарды Кыргыз Республикасына Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин
аймагынан ташып келүүгө.
Озон бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияларды Кыргыз Республикасына
Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин аймагынан ташып келүү же Кыргыз
Республикасынан Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин аймагына ташып чыгуу
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жана шарттарда Кыргыз
Республикасынын монополияга каршы, тарифтик, лицензиялык, инвестициялык, тышкы
экономикалык, фискалдык саясат жаатындагы мамлекеттик саясатты, мамлекеттик материалдык
резервдер, экономикалык жана региондук өнүктүрүү, мамлекеттик мүлктү жана минералдык
ресурстарды башкаруу (жер казынасын пайдалануу), техникалык жөнгө салуу жана метрология
чөйрөсүндөгү, ошондой эле адал индустрияны, сооданы өнүктүрүү, ишкердикти өнүктүрүү жана
ишкердикти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу, эркин экономикалык
зоналарды өнүктүрүү жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча
функцияларды жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы берүүчү озон
бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияларды Кыргыз Республикасына Евразия
экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин аймагынан ташып келүүгө же Кыргыз
Республикасынан Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин аймагына ташып
чыгууга корутунду (уруксат берүүчү документтер) болгондо ишке ашырылат.
Озон бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияларды Кыргыз Республикасына
Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин аймагынан ташып келүүгө же Кыргыз
Республикасынан Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин аймагына ташып
чыгууга корутунду (уруксат берүүчү документтерди) алуу төмөнкү учурларда талап кылынбайт:
- озон бузуучу заттарды камтыган продукцияларды жеке пайдалануу үчүн товар катары жеке
адамдар тарабынан ташып келүүдө же ташып чыгарууда;
- Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекеттеринин ортосунда озон бузуучу заттарды
жана аларды камтыган продукцияларды Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзит менен
ташып өтүүдө;
- темир жол транспортунун каражаттарын, аба кемелерин жана атайын автотранспорттун
жабдууларын жана техникалык түзүлүштөрүн нормалдуу пайдаланууну камсыз кылуу максатында
жана зарыл болгон көлөмдө, анын ичинде муздаткыч жабдууларын, кондиционердик
системаларды, өрт өчүрүүчү системаларды, түзүлүштөрдү, каражаттарды жана техникалык
мүнөздөмөлөрүнө ылайык пайдалануу, техникалык тейлөө, оңдоо үчүн озон бузуучу заттар талап
кылынган башка жабдууларды жана техникалык түзүлүштөрдү толтуруу жана кайра толтуруу үчүн
аталган транспорт каражаттары менен озон бузуучу заттарды ташып келүүдө же ташып чыгарууда;
- Кыргыз Республикасына Евразия экономикалык союзунун мүчө мамлекетинин аймагынан
ташып келүүгө тыюу салынган озон бузуучу заттарды алып келүүдө, эгер ушул озон бузуучу заттар
калыбына келтирилген болсо жана Кыргыз Республикасынын аймагында эксплуатацияланган,
ушул пункттун төртүнчү жана бешинчи абзацтарына ылайык жүзөгө ашырылуучу озон бузуучу
заттарды камтыган жабдуулар жана техникалык түзүлүштөр техникалык тейлөө жана оңдоо
максатында ташып киргизилсе.
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416 токтомунун редакциясына ылайык)
4. Озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияны ташып келүү жана ташып
чыгуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө корутунду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап
турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан арыз кабыл
алынган учурдан тартып 3 күндүн ичинде берилет жана кат түрүндө (эркин формада) толтурулат,
анын түп нускасы - арыз ээсине, көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана
соода министрлигине берилет.
5. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
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Озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияны ташып келүүгө жана ташып
чыгууга лицензияны тариздөө үчүн арыз ээси монополияга каршы, тарифтик, лицензиялык,
инвестициялык, тышкы экономикалык, фискалдык саясат жаатындагы мамлекеттик саясатты,
мамлекеттик материалдык резервдер, экономикалык жана региондук өнүктүрүү, мамлекеттик
мүлктү жана минералдык ресурстарды башкаруу (жер казынасын пайдалануу), техникалык жөнгө
салуу жана метрология чөйрөсүндөгү, ошондой эле адал индустрияны, сооданы өнүктүрүү,
ишкердикти өнүктүрүү жана ишкердикти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын
оптималдаштыруу, эркин экономикалык зоналарды өнүктүрүү жаатындагы мамлекеттик саясатты
иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына курчап турган чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органдын корутундусун берет.
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416 токтомунун редакциясына ылайык)
6. Лицензиялануучу озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияны ташып
келүүгө жана ташып чыгууга контролдук кылууну белгиленген тартипте бажы органдары жана
курчап турган чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар өз
компетенциясынын чектеринде жүзөгө ашырат.
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416 токтомунун редакциясына ылайык)
7. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган квартал сайын курчап турган
чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга озон катмарын бузуучу заттар
боюнча Монреаль протоколунун Катчылыгына жиберилүүчү отчетту түзүү үчүн үчүнчү өлкөлөр
менен озон бузуучу заттарды камтыган заттар жана продукциялар менен тышкы соода жүргүзүү
жөнүндө жыйынды маалыматтарды берет.
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416 токтомунун редакциясына ылайык)
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой
чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик Монреаль протоколуна киргизилүүчү, Кыргыз Республикасы
кабыл алган же ратификациялаган оңдоолорго же түзөтүүлөргө ылайык ушул Жобонун N 1, 2
тиркемелеринде көрсөтүлгөн тизмелерге өзгөртүү жана толуктоо жөнүндө сунуштарды Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет, бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын
Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигине, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бажы
комитетине, башка кызыкдар министрликтерге жана ведомстволорго маалымдайт, аларды
белгиленген тартипте жарыялайт.
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416 токтомунун редакциясына ылайык)
9. Бул Жобонун ченемдери бузулган, Кыргыз Республикасынын экономикалык таламдарына
зыян алып келүүчү кырдаалдар чыккан же Монреаль протоколунун тараптары болгон мамлекеттер
милдеттенмелерди аткарбаган учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган
чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик өзүнүн корутундусунун күчүн
убактылуу токтотууга же аны жокко чыгарууга укуктуу, мында лицензиарга жазуу жүзүндө
маалымдайт. Бул корутундунун негизинде лицензиар берилген лицензиянын күчүн убактылуу
токтотот/жоет, бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бажы комитетине, тарап болуп
саналган мамлекеттин көзөмөлдөө жана контролдоо үчүн жооптуу мамлекеттик органына, ошондой
эле лицензиясы бар жакка маалымдайт.
Бул айтылган маселелер боюнча чыккан
мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат.

талаштар

Кыргыз

Республикасынын

10. Бул Жобонун ченемдерин бузган учурда юридикалык жана жеке жактар Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.
Озонду бузуучу заттарды жана
аларды камтыган продукцияны
ташып келүүнү жана ташып
чыгууну мамлекеттик жөнгө салуу
жөнүндө Жобонун
N 1 Тиркемеси
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Бажы союзунун бажы аймагына ташып келүүгө жана
Бажы союзунун бажы аймагынан ташып чыгуу тыюу
салынган озонду бузуучу заттардын жана аларды
камтыган продукциялардын
ТИЗМЕГИ(*)
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416, 2017-жылдын 15мартындагы № 154 токтомдорунун редакцияларына ылайык)
А тизмеси(**)
Продукциялардын аталышы
Зат

БС ТЭИ ТН коду

Аталышы
I топ

CFCl3

(ХФУ-11)

фтортрихлорметан

2903 77 600 0

CF2Cl2

(ХФУ-12)

дифтордихлорметан

2903 77 600 0

C2F3Cl3

(ХФУ-113)

1,1,2-трифтортрихлорэтан

2903 77 600 0

C2F4Cl2

(ХФУ-114)

1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан

2903 77 600 0

C2F5Cl

(ХФУ-115)

пентафторхлорэтан

2903 77 600 0

II топ
CF2BrCI

(Галон 1211)

дифторхлорбромметан

2903 76 100 0

CF3Br

(Галон 1301)

трифторбромметан

2903 76 200 0

C2F4Br2

(Галон 2402)

1,1,2,2-тетрафтордибромэтан

2903 76 900 0

В тизмеси(**)
Продукциялардын аталышы
Зат

БС ТЭИ ТН коду

Аталышы
I топ

CF3CI

(ХФУ-13)

трифторхлорметан

2903 77 900 0

C2FCI5

(ХФУ-111)

фторпентахлорэтан

2903 77 900 0

C2F2CI4

(ХФУ-112)

дифтортетрахлорэтандар

2903 77 900 0

C3FCI7

(ХФУ-211)

фторгептахлорпропандар

2903 77 900 0

C3F2CI6

(ХФУ-212)

дифторгексахлорпропандар

2903 77 900 0

C3F3CI5

(ХФУ-213)

трифторпентахлорпропандар

2903 77 900 0

C3F4CI4

(ХФУ-214)

тетрафтортетрахлорпропандар

2903 77 900 0

C3F5CI3

(ХФУ-215)

пентафтортрихлорпропандар

2903 77 900 0

C3F6CI2

(ХФУ-216)

гексафтордихлорпропандар

2903 77 900 0

C3F7CI

(ХФУ-217)

гептафторхлорпропандар

2903 77 900 0

II топ
ССI4

төрт хлорлуу углерод

2903 14 000 0

(ЧХУ) же тетрахлорметан
III топ
C2H3Cl3(***)

метилхлороформ (МХФ), б.а. 1,1,1-трихлорэтан

2903 19 000 0
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С тизмеси(**)
Продукциялардын аталышы
Зат

БС ТЭИ ТН коду

Аталышы
II топ

CHFBr2

(ГБФУ-21В2)

фтордибромметан

2903 79300 0 ичинен

CHF2Br

(ГБФУ-22В1)

дифторбромметан

2903 79 300 0 ичинен

CH2FBr

(ГБФУ-31В1)

фторбромметан

2903 79 300 0 ичинен

C2HFBr4

(ГБФУ-21В4)

фтортетрабромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2HF2Br3

(ГБФУ-23ВЗ)

дифтортрибромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2HF3Br2

(ГБФУ-23В2)

трифтордибромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2HF4Br

(ГБФУ-24В1)

тетрафторбромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2H2FBr3

(ГБФУ-31ВЗ)

фтортрибромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2H2F2Br2

(ГБФУ-32В2)

дифтордибромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2H2F3Br

(ГБФУ-ЗЗВ1)

трифторбромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2H3FBr2

(ГБФУ-41В2)

фтордибромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2H3F2Br

(ГБФУ-42В1)

дифторбромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2H4FBr

(ГБФУ-51В1)

фторбромэтан

2903 79 300 0 ичинен

C3HFBr6

(ГБФУ-21В6)

фторгексабромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3HF2Br5

(ГБФУ-22В5)

дифторпентабромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3HF3Br4

(ГБФУ-23В4)

трифтортетрабромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3HF4Br3

(ГБФУ-24ВЗ)

тетрафтортрибромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3HF5Br2

(ГБФУ-25В2)

пентафтордибромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3HF6Br

(ГБФУ-26В1)

гексафторбромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2FBr5

(ГБФУ-31В5)

фторпентабромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2F2Br4

(ГБФУ-32В4)

дифтортетрабромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2F3Br3

(ГБФУ-ЗЗВЗ)

трифтортрибромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2F4Br2

(ГБФУ-34В2)

тетрафтордибромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2F5Br

(ГБФУ-35В1)

пентафторбромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H3FBr4

(ГБФУ-41В4)

фтортетрабромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H3F2Br3

(ГБФУ-42ВЗ)

дифтортрибромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H3F3Br2

(ГБФУ-43В2)

трифтордибромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H3F4Br

(ГБФУ-44В1)

тетрафторбромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H4FBr3

(ГБФУ-51ВЗ)

фтортрибромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H4F2Br2

(ГБФУ-52В2)

дифтордибромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H4F3Br

(ГБФУ-53В1)

трифторбромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H5FBr2

(ГБФУ-61В2)

фтордибромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H5F2Br

(ГБФУ-62В1)

дифторбромпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H6FBr

(ГБФУ-71В1)

фторбромпропан

2903 79 300 0 ичинен

III топ
CH2BrCl

бромхлорметан

2903 79 800 0 ичинен

Е тизмеси(**)
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Продукциялардын аталышы

БС ТЭИ ТН коду

Аталышы
I топ
СН3Br

бромдуу метил

2903 39 110 0
D тизмеси(****)

Продукциялардын аталышы

БС ТЭИ ТН коду

Муздатуучу аралашмалар

3824 71 000 0дөн
3824 72 000 0дөн
3824 74 000 0дөн - 3824 79 000 0дөн

Кондиционерлер жана жылуулук насостору

8415 10
8415 81 00
8415 82 000
8418 61 00
8418 69 000дөн

Муздаткычтар

8418 10 200
8418 10 800
8418 50дөн
8418 69 000дөн

Муз генераторлору, сүт муздатуучулар

8418ден
8419дан

Тоңдуруучу камералар

8418 10 200
8418 10 800
8418 30 200
8418 30 800
8418 40 200
8418 40 800
8418 50дөн
8418 69 000дөн

Абаны кургаткычтар

8418 69 000дөн
8479 89 970 1ден
8479 89 970 8ден

Озонду бузуучу заттарды камтыган көбүрткүч
көңдөй пайда кылуучулар катары изоляциялык
калканчтар, такталар, панелдер жана түтүктөрдүн
көпшөк жабуусу

3921 11 000 0дөн - 3921 19 000 0дөн

Көбүргөн полиуретанды (А компоненти) өндүрүү
үчүн полиэфирдин (полиолдун) негизиндеги
компоненттер, курамдар

3907 20 200 1ден
3907 20 200 9дан

Алып жүрмө өрт өчүргүчтөр

8424 10 000 0дөн

(*) Бул Тизмекти пайдалануу максаттары үчүн БС ТЭИ ТН кодун, ошондой эле
продукциялардын аталышын (физикалык жана химиялык мүнөздөмөлөрүн) жетекчиликке алуу
зарыл.
(**) А, В, С, Е тизмелерине киргизилген озонду бузуучу заттарды ташып келүү/ташып чыгуу
төмөнкү учурларда гана мүмкүн болот:
- аларды башка химиялык заттарды өндүрүү үчүн чийки зат катары гана пайдаланганда;
- аларды колдонуунун Озон катмарын бузуучу заттар
сентябрындагы Монреаль протоколунда каралган өзгөчө учурларда;

боюнча

1987-жылдын

16-

стр. 6 из 9

Положение о государственном регулировании ввоза и вывоза...
- аларды Бажы союзунун бажы аймагы аркылуу Озон катмарын бузуучу заттар боюнча 1987жылдын 16-сентябрындагы Монреаль протоколунун катышуучусу болуп саналган мамлекеттерден
жана мамлекеттерге транзит менен ташыганда.
(***) Ушул формуланын 1,1,2-трихлорэтанга тиешеси жок.
(****) D тизмесине киргизилген продукцияны ташып келүүгө/ташып чыгууга төмөнкүдөн башка
учурларда тыюу салынат:
- аларды Бажы союзунун бажы аймагы аркылуу Озон катмарын бузуучу заттар боюнча 1987жылдын 16-сентябрындагы Монреаль протоколунун катышуучусу болуп саналган мамлекеттерден
жана мамлекеттерге транзит менен ташуу;
- А тизмесинин II тобундагы заттарды камтыган алып жүрмө өрт өчүргүчтөр;
- экспорттук контролдоо тутуму тарабынан контролдонуучу продукциялар.
Озонду бузуучу заттарды жана
аларды камтыган продукцияны
ташып келүүнү жана ташып
чыгууну мамлекеттик жөнгө салуу
жөнүндө Жобонун
N 2 Тиркемеси

Бажы союзунун бажы аймагы аркылуу ташып келүүдө
жана ташып чыгууда алып өтүү чектелген озонду бузуучу
заттар жана аларды камтыган продукциялардын
ТИЗМЕГИ(*), (**)
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416, 2017-жылдын 15мартындагы № 154 токтомдорунун редакцияларына ылайык)
Продукциялардын аталышы
Зат

БС ТЭИ ТН коду

Аталышы
I топ

CHFCI2

(ГХФУ-21)

фтордихлорметан

2903 79 110 0дөн

CHF2CI

(ГХФУ-22)

дифторхлорметан

2903 71 110 0

CH2FCI

(ГХФУ-31)

фторхлорметан

2903 79 110 0дөн

CHFCl2

(ГХФУ-21)

фтордихлорметан

2903 79 300 0 ичинен

CHF2Cl

(ГХФУ-22)

дифторхлорметан

2903 71 000 0

CH2FCl

(ГХФУ-31)

фторхлорметан

2903 79 300 0 ичинен

C2HFCl4

(ГХФУ-121)

фтортетрахлорэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2HF2Cl3

(ГХФУ-122)

дифтортрихлорэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2HF3Cl2

(ГХФУ-123а)

трифтордихлорэтан

2903 79 300 0 ичинен

CHCl2CF3

(ГХФУ-123)

трифтордихлорэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2HF4Cl

(ГХФУ-124а)

тетрафторхлорэтан

2903 79 300 0 ичинен

CHFClCF3

(ГХФУ-124)

тетрафторхлорэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2H2FCl3

(ГХФУ-131)

фтортрихлорэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2H2F2CI2

(ГХФУ-132)

дифтордихлорэтан

2903 79 300 0 ичинен

C2H2F3Cl

(ГХФУ-133)

трифторхлорэтан

2903 79 300 0 ичинен
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CH3CF2CI

(ГХФУ-142b)

1,1,1-дифторхлорэтан

2903 74 000 0дөн

C2H4FCI

(ГХФУ-151)

фторхлорэтан

2903 79 110 0дөн

C3HFCI6

(ГХФУ-221)

фторгексахлорпропан

2903 79 110 0дөн

C3HF2CI5

(ГХФУ-222)

дифторпентахлорпропан

2903 79 110 0дөн

C2H4FCl

(ГХФУ-151)

фторхлорэтан

2903 79 300 0 ичинен

C3HFCl6

(ГХФУ-221)

фторгексахлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3HF2Cl5

(ГХФУ-222)

дифторпентахлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3HF3Cl4

(ГХФУ-223)

трифтортетрахлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3HF4Cl3

(ГХФУ-224)

тетрафтортрихлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3HF6CI

(ГХФУ-226)

гексафторхлорпропан

2903 79 110 0дөн

C3H2FCI5

(ГХФУ-231)

фторпентахлорпропан

2903 79 110 0дөн

C3H2F2CI4

(ГХФУ-232)

дифтортетрахлорпропан

2903 79 110 0дөн

C3HF6Cl

(ГХФУ-226)

гексафторхлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2FCl5

(ГХФУ-231)

фторпентахлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2F2Cl4

(ГХФУ-232)

дифтортетрахлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2F3Cl3

(ГХФУ-233)

трифтортрихлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2F4Cl2

(ГХФУ-234)

тетрафтордихлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H2F5Cl

(ГХФУ-235)

пентафторхлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H3FCl4

(ГХФУ-241)

фтортетрахлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H3F2Cl3

(ГХФУ-242)

дифтортрихлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H3F3Cl2

(ГХФУ-243)

трифтордихлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H3F4CI

(ГХФУ-244)

тетрафторхлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H4FCl3

(ГХФУ-251)

фтортрихлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H4F2Cl2

(ГХФУ-252)

дифтордихлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H4F3Cl

(ГХФУ-253)

трифторхлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H5FCl2

(ГХФУ-261)

фтордихлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H5F2Cl

(ГХФУ-262)

дифторхлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

C3H6FCl

(ГХФУ-271)

фторхлорпропан

2903 79 300 0 ичинен

(*) Бул Тизмекти пайдалануу максаттары үчүн БС ТЭИ ТН кодун, ошондой эле
продукциялардын аталышын (физикалык жана химиялык мүнөздөмөлөрүн) жетекчиликке алуу
зарыл.
(**) Буга транзит менен ташылуучулар кирбейт.
Озонду бузуучу заттарды жана
аларды камтыган продукцияны
ташып келүүнү жана ташып
чыгууну мамлекеттик жөнгө салуу
жөнүндө Жобонун
N 3 Тиркемеси

Кыргыз Республикасына ташып келүүгө жана Кыргыз
Республикасынан ташып чыгууга тыюу салынган,
пайдалануу учурунда Монреаль протоколунун А
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тизмесиндеги заттар колдонулган товарлардын
ТИЗМЕСИ*
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-июнундагы № 416 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
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