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 LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI 
Aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

2022 m.  BALANDŽIO  mėn.  

UZBEKISTANO RESPUBLIKA 
DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS, KOMENTARAI 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
4-5  Nustatyta tvarka dėl privalomojo vaistų, medicinos preparatų privalomojo 

skaitmeninio ženklinimo 2022-2025 matais.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelst
ve/utverjdeny_sroki_markirovki_lekarst
v_i_medizdeliy 

Dokumente (skelbiamame uzbekų kalba) numatyti terminai 
pagal prekių grupes ir EVK kodus.  

4-6 Prezidento įsaku numatyta visa eilė priemonių remiančių UZ –o 
eksportuotojus. Tame tarpe numatyta, kad UZ –o eksportuotojai, 
eksportuojantys prekes į ES šalis gali gauti subsidijas iki 70 % transporto 
kaštams dengti, o eksportuojant į kaimynines valstybes iki 50 %.   

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelst
ve/gosudarstvo_podderjit_uchastnikov
_vneshnetorgovoy_deyatelnosti 

Taip pat leista, kad atsiskaitymas avansu už eksportuojamą 
pr-ją būtų nebe 100% , o 50 %. 

4-7 UZ –o ministrų taryba patvirtino prekių, įvežamų į UZ –o teritoriją, 
įvertinimo tvarką 

/www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kak_opredelyat_tamojennuyu_stoimost_tovarov_vvozimyh_na_ter
ritoriyu_strany 

4-11 Priimtas UZ –o prezidento įsakas dėl medicinos darbuotojų ir sektoriaus 
rėmimo, kuris be kita ko numato lengvatas įsidarbinant aukštos 
kvalifikacijos specialistus iš užsienio, muitų lengvatas ir atleidimus nuo 
PVM įvežamai į UZ –ą medicininei įrangai ir jos detalėms iki 2025 m. 
sausio 1 d.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelst
ve/opredeleny_mery_po_podderjke_ch
astnogo_sektora_v_medicine_i_medici
nskih_rabotnikov 

 

4-18 Nuo balandžio mažinamas muitas iki 15% už įvežamus naujus hibridinius 
automobilius bei automobilius su litražu virš 3 l. 

www.spot.uz/ru/2022/04/18/hybrid-
cars/ 

 

4-20 UZ-o užsienio prekyba už 2022 m. 1-ą ketv. išaugo 174 %, tame tarpe 
eksportas 2,4 karto, lyginat su 2021 m. –u ketv. Eksportas sudarė 5,7 
mlrd.$, importas 7,3 mlrd.$. Pagrindiniai penki prekybos partneriai 
nesikeitė-  Kinija, Rusija, Kazachstanas, Turkija, Pietų Korėja.   

Внешнеторговый оборот Республики 
Узбекистан (за январь-март 2022 г) 
(stat.uz) 

Pagal importą į Uzbekistaną Lietuva yra 14-oje vietoje 
(pernai buvo 10-a), mus aplenkė Brazilija, Iranas ir JAE.  
 
Vokietijos eksportas į UZ –ą , lyginant su 2021 m. tuo pačiu 
laikotarpiu išaugo 2 kartus.  

4-27 Rusiškas žemų kainų parduotuvių tinklas Fix Price UZ –e uždarinėja 
parduotuves. Nuo metų pradžios jau uždaryta 12. Taip pat pranešta kad 
veiklą UZ –e stabdo ir kitas rusiškas išparduotuvių tinklas 
Dobrocen/«Доброцен» - „dėl nepalankių aplinkybių Rusijoje ir Ukrainoje“ 

https://www.spot.uz/ru/2022/04/2
7/fix-price-shutdown/  

Tuo pačiu pranešama, kad UZ –e atsidaro rusiško prekybos 
tinklo „Magnit“ parduotuvės.  

4-28 UZ –e svartoma dėl privalomo automobilių padangų, autodetalių ir kilimų 
ženklinimo. Bendrovė CRPT Turon , kurią įkūrė rusiškas Perspektyvių 
technologijų plėtros centras, 50 % akcijų valdomas uzbekų kilmės Rusijos 
oligarcho A.Usmanov, svarsto tokią galimybę.  

В Узбекистане могут ввести 
маркировку шин, автозапчастей 
и ковров – Газета.uz (gazeta.uz) 

 

https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/20603-o-zbekiston-respublikasi-tashqi-savdo-aylanmasi-2022-yil-yanvar-mart-2
https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/20603-o-zbekiston-respublikasi-tashqi-savdo-aylanmasi-2022-yil-yanvar-mart-2
https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/20603-o-zbekiston-respublikasi-tashqi-savdo-aylanmasi-2022-yil-yanvar-mart-2
https://www.spot.uz/ru/2022/04/27/fix-price-shutdown/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/27/fix-price-shutdown/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/27/digital-marking/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/27/digital-marking/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/27/digital-marking/
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4-30 Rusų bankas Transkapitalbank /Транскапиталбанк (ТКB), kuriam 
paskelbtos JAV sankcijos,  rengiasi kreiptis į JAV Finansų m-ją prašydamas 
gauti išimtinę licenciją aptarnauti C.Azijos bankus. TKB –e yra 80 % UZ –o 
bankų multivaliutinių sąskaitų 

Транскапиталбанк (Россия) попросит 
у США лицензии на работу с банками 
Узбекистана – Газета.uz (gazeta.uz) 

TKB yra gavęs išimtinę JAV licenciją aptarnauti/dirbti su 
Afganistano bankais.  
UZ CB praneša, kad UZ –o bankai pasikvietė tarptautinius 
konsultantus siekdami išsiaiškinti galimybes tolesnio darbo 
su sankcijonuotais RU-os bankais.  

Investicijoms pritraukti aktuali informacija 
    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
3-31 Paskelbti pakeitimai „Akcinių bendrovių ir akcininkų teisių apsaugos“ 

įstatyme. Tarp jų atsisakyta sąvokos „auksinė akcija“, laikotarpis kuriam AB 
sudaro sutartį su AB vadovu pratęstas iki trejų metų (anksčiau buvo metai).  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelst
ve/ponyatie_zolotaya_akciya_isklyuche
no_iz_zakonodatelstva  

Yra ir kitų pakeitimų.  

4-11 Siekiant pritraukti užsienio investuotojus supaprastinama ir lengvinama 
tvarka dėl privatizuojamų valstybės akcijų ar nekilnojamojo turto 
įsigijimo išsimokėtinai per 3 metus. Taip pat numatyta , kad užsieniečiai 
gali pirkti naujus statomus NT objektus nereikalaujant turėti laikinus 
leidimus gyventi (вида на жительство).  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelst
ve/prinyaty_mery_dlya_ekonomichesko
go_razvitiya_strany  

Taip pat mažinama suma, įsigyjamo NT turto Taškente ar 
Taškento sr. nuo kurio suteikiamas laikinas leidimas gyventi 
nuo 400 tūkst.$ iki 300 tūkst.$.  
Nustatoma fiziniams asmenims -nerezidentams už jų 
pajamas gaunamas UZ –e pajamų mokestis 12 %.  

4-15 Aktyvų užšaldymas, prekių deficitas, valiutų kursų skirtumai – tai tik 
kelios pasekmės , kurias įvardino UZ –o verslininkai dėl įvestų sankcijų 
Rusijai ir kaip tos sankcijos įtakoja jų verslą UZ –e.  

www.spot.uz/ru/2022/04/15/russi
a-ukraine/  

Nuomonės UZ–o verslininkų dirbančių maitinimo, 
skaitmeninių piniginių pervedimų, statybos, tekstilės, 
tiekimo paslaugų sektoriuose.  

4-15 Priimtas įstatymas dėl „nemokumo“, kuris apima fizinius asmenis, 
individualius verslininkus ir juridines įmones, išskyrus valstybines ir 
nepelno siekiančias.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonoda
telstve/prinyat_zakon_o_neplateje
sposobnosti 

Įstatyme išaiškinamos sąvokos tokios kaip „bankrotas“, 
„nemokumas“, „tyčinis bankrotas“ , „taikos susitarimas“, 
„kreditoriai“ ir kt.  

4-21 Nuo liepos 1-os dienos supaprastinami kai kurie reikalavimai dėl  leidimų 
ir licencijų verstis tam tikra veikla išdavimo. Tarp jų-  verstis 
medicininėmis paslaugomis,  farmacija ir kt.  

www.gazeta.uz/ru/2022/04/21/lice
nses-and-permits/ 

 

Mokslas, inovacijos, technologijos 
4-28 UZ –e planuojama įmonėms, dirbančioms su kriptovaliutomis , nustatyti 

specialią lengvatų sistemą. Jas atleis nuo atskaitymų į specialiuosius 
fondus, leis be muitų įsivežti reikalingą įrangą, darbuotojams sumažins 
GPM-ą.  

https://podrobno.uz/cat/tehnp/v-
uzbekistane-vvedut-osobyy-rezhim-
dlya-organizatsiy-rabotayushchikh-s-
kriptoaktivami-ikh-osvobodyat/  

 

Ryšiai/Transportas/Energetika  
4-16 Pranešama, kad trijų šalių profilinės žinybos praktiškai suderino geležinkelio 

tarp Uzbekistano- Kirgizijos – Kinijos statybos klausimus.  

Узбекистан, Кыргызстан и Китай 
намерены построить совместную 
железную дорогу – Spot 

 

4-18 Afganistano geležinkelių valdyba nors ir tęsia bendradarbiavimą su UZ –o 
geležinkeliais, tačiau išreiškė poziciją , kad geležinkelius Afganistane valdytų 
Afganistanas.  

Афганистан продолжит 
сотрудничество с «Узбекистон темир 
йуллари» – Spot 

UZ –ja keltą metų kruopščiai siekia išplėsti geležinkelio transporto 
koridorių į pietus iki Afganistano ir Pakistano iki Indijos vandenyno ir 
kuriamas bendras geležinkelio projektas kryptimi Mazeri-Šerifas- 
Kabulas- Pešavaras.   

https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/30/tkb/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/30/tkb/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/30/tkb/
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/ponyatie_zolotaya_akciya_isklyucheno_iz_zakonodatelstva
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/ponyatie_zolotaya_akciya_isklyucheno_iz_zakonodatelstva
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/ponyatie_zolotaya_akciya_isklyucheno_iz_zakonodatelstva
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/prinyaty_mery_dlya_ekonomicheskogo_razvitiya_strany
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/prinyaty_mery_dlya_ekonomicheskogo_razvitiya_strany
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/prinyaty_mery_dlya_ekonomicheskogo_razvitiya_strany
http://www.spot.uz/ru/2022/04/15/russia-ukraine/
http://www.spot.uz/ru/2022/04/15/russia-ukraine/
https://podrobno.uz/cat/tehnp/v-uzbekistane-vvedut-osobyy-rezhim-dlya-organizatsiy-rabotayushchikh-s-kriptoaktivami-ikh-osvobodyat/
https://podrobno.uz/cat/tehnp/v-uzbekistane-vvedut-osobyy-rezhim-dlya-organizatsiy-rabotayushchikh-s-kriptoaktivami-ikh-osvobodyat/
https://podrobno.uz/cat/tehnp/v-uzbekistane-vvedut-osobyy-rezhim-dlya-organizatsiy-rabotayushchikh-s-kriptoaktivami-ikh-osvobodyat/
https://podrobno.uz/cat/tehnp/v-uzbekistane-vvedut-osobyy-rezhim-dlya-organizatsiy-rabotayushchikh-s-kriptoaktivami-ikh-osvobodyat/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/16/uz-china-kg/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/16/uz-china-kg/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/16/uz-china-kg/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/18/afghanistan-rail/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/18/afghanistan-rail/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/18/afghanistan-rail/
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4-20 Amerikiečių GM praneša, kad išeina iš RU-os ir uždaro RU-oje savo biurą. 
GM plataus vartojimo Chevrolet modeliai į RU-ą pagrinde patekdavo iš 
Uzbekistano, tačiau pranešama, kad UZ –as dar kovo mėnesį nutraukė 
Chevrolet modelių eksportą į RU-ją 

www.spot.uz/ru/2022/04/20/gm-quit/   

4-20 Prancūzijos plėtros agentūra skirs UZ –ui 150 mln. eurų perėjimui prie 
„žaliosios ekonomikos“. Lėšos bus skiriamos palaipsniui ir atsižvelgiant į 
UZ –o pasiekimus šioje srityje.  

ФАР выделит Узбекистану 150 млн 
евро на переход к «зелёной» 
экономике – Spot 

 

Žemės ūkis, maisto gamyba 
4-13 Siekdamas užsitikrinti maisto produktų apsirūpinimą, UZ –as didelį 

dėmesį skiria aliejaus (iki šiol didžia dalimi buvo importuojamas)  gavybai 
šalyje. Tam planuojama plėsti medvilnės pasėlių plotus ir gauti 385 tūkst. 
tonų medvilnės aliejaus.  

https://www.zol.ru/n/35ca5  Dar  91 tūkst. tonų planuojama gauti iš saulėgrąžų, sojos ir 
kitų augalų.  

4-28 Žemės ūkio palaikymui skiriamos papildomos lėšos. Jos – lengvatinių su 
14 % palūkanomis kreditų pavidalu skiriamos žemdirbiams sodinukams ir 
sėkloms įsigyti. Taip pat skiriami lengvatiniai kreditai žemės ūkio 
produkcijos supirkėjams.  

На льготные займы для закупки 
семян и саженцев направят 300 млрд 
сумов – Spot 

  

Turizmo sektoriui aktuali informacija 
4-28 Mokestinės lengvatos turizmo verslu užsiimantiems, infrastruktūros plėtra ir 

„pinigų gražinimas“ (%) už keliones vidaus transportu UZ –o piliečiams – tai 
priemonės kurios pasiūlytos pasitarimo pas prezidentą metu siekiant aktyvinti 
turizmo paslaugas šalyje.  

Налоговые льготы, кэшбек, 
инфраструктура. Как будут развивать 
туризм в Узбекистане – Газета.uz 
(gazeta.uz) 

Vidiniam skrydžiams vykdyti taip pat kuriama avia bendrovė 
Silk Avia.  

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 
4-19 UZ –o prezidentas pavedė sukurti 600 tūkst. darbo vietų vietinėse 

bendruomenėse (machaliuose) priklausomai nuo bendruomenių 
specializacijos paslaugose, amatuose, žemdirbystėje. Taip pat 
bendruomenėms yra numatyta tam tikslui skirti finansinę paramą.  

Президент поручил обеспечить 
занятость почти 600 тысяч 
человек – Spot 

 

4-19 Kovo mėnesį UZ –e verslo aktyvumas rodė nedidelį 2,6 % augimą, 
lyginant su vasariu ir 4,9 % augimą lyginant su 2021 m. kovo mėn. 
Didžiausias aktyvumas fiksuojamas Navoi srutyje.  

Деловая активность в марте показала 
умеренный рост – ЦЭИР — Review.uz 

 

4-21 UZ –o CB paliko galioti 17 % bazinę palūkanų normą ir pablogino makroekonomines prognozes . CB 
konstatavo, kad nacionalinė valiuta po kovo mėnesio „devalvacijos šoko“ grįžta į normalią būseną. CB 
prognozuoja 12-14 % metinę infliaciją (8-9 % buvo prognozė metų pradžiai), BVP augimą 3,5-4,5 % (5,5-
6,5 % prognozė metų pradžioje).  

ЦБ сохранил основную ставку на уровне 17% и ухудшил 
макроэкономические прогнозы – Газета.uz (gazeta.uz) 

4-21 UZ CB-as praneša, kad šalyje „perdozavimo rubliais“  kol kas nėra. Taip 
CB sureagavo į kaimyninėje Kirgizijoje sustabdytus pervedimus rubliais 
dėl milžiniško jų kiekio ir dolerių trūkumo.  

https://www.gazeta.uz/ru/2022/04
/21/rubles/  

Rubliai UZ –e perkami komerciniuose bankuose keliolika 
somų pigiau nei skelbiamas oficialus kursas. CB neskelbia 
apie valiutų kasdienius pirkimus, tačiau kovo pradžios 

http://www.spot.uz/ru/2022/04/20/gm-quit/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/20/afd-green/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/20/afd-green/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/20/afd-green/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/28/agro-loan/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/28/agro-loan/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/28/agro-loan/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/tourism/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/tourism/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/tourism/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/tourism/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/19/mahalla-specialization/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/19/mahalla-specialization/
https://www.spot.uz/ru/2022/04/19/mahalla-specialization/
https://review.uz/post/delovaya-aktivnost-v-marte-pokazala-umerenny-rost-ceir
https://review.uz/post/delovaya-aktivnost-v-marte-pokazala-umerenny-rost-ceir
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/21/central-bank/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/21/central-bank/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/21/rubles/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/21/rubles/
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duoemnys rodo, kad perkama maždaug 10 kartų mažiau 
rublių nei parduodama.  

4-22 UZ –e priimta tvarka dėl mikrokreditavimo , kuris vyktų per lombardus, 
mikrofinansavimo įstaigas ir ipotekos perkredituotojus (taip vadinamas 
islamiškasis  kreditavimas).  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_uzbekistane_nachnut_okazyvat_uslugi_islamskogo_finansirovaniy
a  

4-25 Makroekonomikos prognozavimo institutas paskelbė darbo migracijos duomenis. Sudėtingėjanti 
situacija Rusijoje ir didelė UZ –o priklausomybė nuo darbo migrantų RU-oje verčia ieškoti kitų 
perspektyvių šalių, kur būtų galima eksportuoti darbo jėgą.  Tarp tokių šalių minimos Lenkija, Čekija, 
Lietuva, Bulgarija.  

https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/25/migration/  

4-26 UZ –e vykstančios parodos INOPROM rėmuose RU atstovas pasiūlė 
stiprinti tarp NVS šalių atsiskaitymus nacionalinėmis valiutomis.  

https://www.rbc.ru/economics/26/04/
2022/6267b4cb9a7947f208319e07  

UZ –o Užsienio prekybos ir investicijų viceministras 
sveikino tokį norą pabrėždamas, kad UZ –as daugiau 
importuoja, todėl jam daugiau reikia rublių ir juanių,  ir vis 
daugiau tarpusavio prekybos atsiskaitymų vyksta 
nacionalinėmis valiutomis.  

4-28 UZ-as nesirengia konkuruoti su RU-ja išorinėse rinkose pardavinėdamas 
auksą, skelbia UZ –o Užsienio prekybos ir investicijų viceministras. Dėl 
sankcijų RU aukso gavybos kompanijoms yra sudėtinga parduoti savo 
produkciją.  

Узбекистан не будет 
конкурировать с Россией 
на рынках золота — Шухрат 
Вафаев – Газета.uz (gazeta.uz) 

2021 m. UZ –as pardavė aukso už 4,1 mlrd.$, kas sudarė 
beveik ketvirtį UZ –o eksporto apimties.  

4-28 Uzbekijos gyventojų realiųjų pajamų augimas 2022 m. I-ą ketv. sulėtėjo 
iki 3,3 %, kai pernai buvo 7,7 %. Per šių metų 1-ą ketv. iš užsienio gauta 
1,47 mlrd.$ iš darbo migrantų, tačiua UZ CB prognozuoja, kad šiemet 
pervedimai darbo migrantų bus 18-25% mažesni nei pernai.  

Рост реальных доходов 
узбекистанцев замедлился – 
Газета.uz (gazeta.uz) 

Taip pat pateikiama pagal administracines UZ –o sritis kokios 
pajamos ten, ir kiek bendrose pajamose sudaro darbo 
migrantų pervedimai.  
Taškentas >3 kartus pajamomis lenkia kai kurias UZ –o sritis.  

4-30 Balandyje vartojimo sektoriuje infliacija sudarė 1,47 %. Nuo metų 
pradžios prekės pabrango 4,4 %, t.y. mažiau nei pandeminiais 2020 m. , 
tačiau daugiau nei 2021 m. 1-4 mėn. 

https://www.spot.uz/ru/2022/05/0
2/inflation-april/  

Daugiausia brango daržovės ir šakniavaisiai.  
Paslaugos brango 0,5 %, iš jų daugiausia restoranų ir kitų 
maitinimo įstaigų paslaugos.  

5-1 Nuo gegužės 1-os įsigalioja tvarka dėl įmonių, kuriose yra valstybinio 
kapitalo, skolinimosi iš užsienio subjektų. Įmonės pagal jų finansinę padėtį 
klasifikuojamos į didelės rizikos, vidutinės rizikos ir žemos rizikos.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonoda
telstve/usilen_kontrol_za_ispolzov
aniem_vneshnih_zaymov  

 

Valiutų kursas / Currency rates from  2022/05/02 $ 1                          € 1                             ₽ 1                     

Valiutų kursas / Currency rates from  2021/06/03 $ 1                10550.74         € 1              12850.80              ₽ 1                   143.49 

 

Aktualūs Lietuvos verslui renginiai, įvykiai  Uzbekistano Respublikoje      
18-20 gegužės, 
Taškentas  

Power Uzbekistan -  tarptautinė energetikos, atsinaujinančios energetikos, atominės energetikos paroda. 2019 m. dalyvavo 32  šalių atstovai.  
Nors šiemet dalyvių registruota dar nedaug, tačiau dalyvaus ir Lietuvos atstovai. Plačiau: www.power-uzbekistan.uz/en/exhibition/o-vystavke.php  

  
 Birželio 15-17 
 

AgriTek 2022 Uzbekistan – tarptautinė ž.ūkio paroda-  ž.ū. technika, sodininkystė, sėklos, ž.ū. produkcijos laikymas, gyvulininkystė ir kt. , vyks kartu 
su paroda FoodWeek 2022 – maisto gamybos paroda ,parodos skyriai: maisto produktai, maisto gamyba, HORECA, įranga maisto perdirbimui ir 

http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_uzbekistane_nachnut_okazyvat_uslugi_islamskogo_finansirovaniya
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_uzbekistane_nachnut_okazyvat_uslugi_islamskogo_finansirovaniya
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/25/migration/
https://www.rbc.ru/economics/26/04/2022/6267b4cb9a7947f208319e07
https://www.rbc.ru/economics/26/04/2022/6267b4cb9a7947f208319e07
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/gold/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/gold/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/gold/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/gold/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/total-income/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/total-income/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/28/total-income/
https://www.spot.uz/ru/2022/05/02/inflation-april/
https://www.spot.uz/ru/2022/05/02/inflation-april/
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/usilen_kontrol_za_ispolzovaniem_vneshnih_zaymov
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/usilen_kontrol_za_ispolzovaniem_vneshnih_zaymov
http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/usilen_kontrol_za_ispolzovaniem_vneshnih_zaymov
http://www.power-uzbekistan.uz/en/exhibition/o-vystavke.php


Psl. 5 iš 5 
 

Taškentas saugojimui. Daugiau informacijos apie parodas: http://expoposition.com/foodweek/foodweek-2020/information-5/  ; 
http://expoposition.com/agritek/agritek-2020/information-6/  

  
  

 Parengė: 

 Gintaras Binkauskas, Komercijos atašė , Tel. +7 495 785 8640,   E-paštas: gintaras.binkauskas@urm.lt   
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http://expoposition.com/agritek/agritek-2020/information-6/
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