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Кыргыз Республикасында соода жол-жоболорун жонокойлогуу боюнча кецештин
жумушчу топторун тузуу жонундо

Кыргыз Республикасынын вкмотунун 2017-жылдын 18-июлундагы №435 токтому 
менен бекитилген, Кыргыз Республикасында соода жол-жоболорун женокойлетуу боюнча 
кецеш женунде жобонун 13-пунктунун 3-пунктчасын ишке ашыруу максатында, ошондой 
эле Кыргыз Республикасында соода жол-жоболорун женокойлетуу боюнча кецештин 2017- 
жылдын 27-декабрындагы жыйынынын протоколунун 3.1. пунктун аткаруу учун буйрук 
кылам:

1. Ведомстволор аралык жумушчу топтор темондогу 1-6-тиркемелерге ылайык 
тузулсун.

2. Ведомстволор аралык жумушчу топтордун башчыларына протоколдорго кол 
коюуга ыйгарым укук берилсин.

3. Ведомстволор аралык жумушчу топтор министрликтердин, административдик 
ведомстволордун кызматкерлерин, коз карандысыз эксперттерди жана 
консультанттарды белгиленген тартипте ишке тартууга укуктуу экендиги 
белгиленсин.

4. Контролдоо жана иш кагаздарын жургузуу болуму аркылуу бул буйрук 
ведомстволор аралык жумушчу топтордун мучелеруно маалымдалып 
жеткирилсин.

5. Бул буйруктун аткарылышын кеземолдео Кыргыз Республикасынын Экономика 
министринин орун басары Э.Абакировге жуктолсун.

О создании рабочих групп Совета по упрощению процедур торговли в Кыргызской
Республике

В целях реализации подпункта 3 пункта 13 Положения о Совете по упрощению 
процедур торговли в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 18 июля 2017 года№  435, а также во исполнение 
пункта 3.1. Протокола заседания Совета по упрощению процедур торговли в Кыргызской 
Республике от 27 декабря 2017 года, приказываю:

1. Создать межведомственные рабочие группы согласно Приложениям 1-6.
2. Уполномочить руководителей межведомственных рабочих групп на подписание 

протоколов.



3. Установить, что межведомственные рабочие группы имеют право в установленном 
порядке привлекать к работе сотрудников министерств, административных 
ведомств, независимых экспертов и консультантов.

4. Отделу контроля и делопроизводства довести настоящий приказ до сведения членов 
межведомственных рабочих групп.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
экономики Кыргызской Республики Э.Абакирова.
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Министрдин орун басары 

Министрдин орун басары 

Министрдин орун басары

Министрдин орун басары

Бажы тарифтик саясат 
башкармалыгынын 
начальниги м.а.

Соода саясат жана лицензиялоо
башкармалыгынын
начальниги

Укуктук колдоо жана экспертиза
башкармалыгынын
начальниги

Контролдо жана иш 
кагаздарын жургузуу 
белумунун башкы адиси 04*

А.Э.Новиков

А.О.Шаршеев

Э.К.Абакиров

Д.Ш.Иманалиев

А.З.Сазбаков

Б.Р.Тюменбаев

Н.Д.Маматов

А.Т.Беков

М.М.Жуманова

С.А.Садыкова

Эл аралык салык жана бажы 
мамилелер болумунун 
жетекчи адис А.У. Байджигитова



1 -тиркеме

Кыргыз Республикасынын 
Экономика министрлигинин 
2018 -  ж. "/ 9 " Р У  № S S  
буйругу менен бекитилген

Бажылык жонго салуу женундо Мыйзамды аткаруу учун иштелип чыккан ЕЭК 
чечимдсрин жана ЧУА долбоорлорун карап чыгуу боюнча

№ 1 жумушчу топ
Аты-жону Кызматын / Уюмдун аталышы

1. Н.Маматов,
Жумушчу топтун 
жетекчиси

Министрлигинин эл аралык салык жана бажы 
мамилелери белумунун башчысы

2. Г. Карабанов,
Жетекчинин орун 
басары

“Милан” ЖЧКнын эксперта, Кыргыз 
Республикасынын вкметуне караштуу Мамлекеттик 
бажы кызматынын Консультациялык Кецешинин 
эксперттер тобунун мучесу (макулдашуу боюнча)

Жумушчу топтун мучолеру:

о5. С. Ормонова Министрлигинин Соода саясаты жана лицензиялоо 
башкармалыгын ДСУ маселелери боюнча сектордун 
башчысы

4. Ж.А.Асылбеков Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш 
онер жайы жана мелиорация министрлигинин ЕАЭБ 
менен иштоо жана ДСУ маселелери боюнча 
белумунун башчысы

5. М.Чекирова Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш 
енер жайы жана мелиорация министрлигинин ЕАЭБ 
менен иштоо жана ДСУ маселелери боюнча 
белумунун жетектеочу адиси

6. Н.Ибраимов Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын Бажылык 
контролдоону уюштуруу башкармалыгынын 
бажылык контролдоо белумунун улук инспектору

7. Н.Зарылбеков Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын Бажылык 
контролдоону уюштуруу башкармалыгынын 
бажылык контролдоо белумунун улук инспектору

8. Н.Абдусалимова Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлигинин Тамак-аштын коопсуздугун 
кеземелдее жана санитардык кеземел белумунун 
жалпы гигиена боюнча врачы

9. Н.Ширшова “КастомсКарго Сервис” ЖЧК директору (макулдашуу 
боюнча)

10. В.Астафьева Бажылык брокер (макулдашуу боюнча)
11. Г.Султаналиева “Милан” ЖЧКнын эксперти, Кыргыз 

Республикасынын вкметуне караштуу Мамлекеттик 
бажы кызматынын Консультациялык Кецешинин 
экспертгер тобунун мучесу (макулдашуу боюнча)

12. Д.Осмонова GIZ координатору (макулдашуу боюнча)
13. И.Гелетюк Кыргыз Республикасынын бажылык брокерлер



ассоциациясынын президента (макулдашуу боюнча)
14. А.Раимбеков Кыргыз Республикасьшьш ©кметуне караштуу 

Мамлекеттик бажы кызматынын Консультациялык 
Кецешинин эксперттер тобунун жетекчиси 
(макулдашуу боюнча)

15. А.Чукин Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын Консультациялык 
Кецешинин эксперттер тобунун мучесу (макулдашуу 
боюнча)

16. Г.Ускенбаева Кыргыз Республикасьшьш жеткируучулер 
(ондуруучулер жана дистрибьюторлор) 
ассоциациясынын президенти (макулдашуу боюнча)

17. А.Чекирова “БизЭксперт” Аналитикалык борборунун укуктук 
маселелер боюнча эксперти (макулдашуу боюнча)



2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын 
Экономика министрлигинин^ 
2018 -  ж. РУ  №
буйругу менен бекитилген

Маалыматтар, жарыялоолор, тушундурмолер, документтерге карата операциялар 
жана талаптар, кочурмолорду таануу, ошондой эле Бирдиктуу терезе боюнча 

Пландын беренелерин шике ашыруучу 
№ 2 жумушчу тон

Аты-жону Кызматын / Уюмдун аталышы
1. Б.Мурзакматов,

Жумушчу топтун 
жетекчисн

Бирдиктуу терезе борбору мамлекеттик ишканасынын 
маалыматтык технологиялар белумунун башчысы

2. Г.Ускенбаева,
Жетекчинин орун 
басары

Кыргыз Республикасынын жеткируучулор 
(ендуруучулер жана дистрибьюторлор) 
ассоциациясынын президенти (макулдашуу боюнча)

Жумушчу топтун мучолеру:

3. Ж.Асылбеков Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш 
онер жайы жана мелиорация министрлигинин ЕАЭБ 
менен иштее жана ДСУ маселелери боюнча 
белумунун башчысы

4. М.Чекирова Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш 
онер жайы жана мелиорация министрлигинин ЕАЭБ 
менен иштее жана ДСУ маселелери боюнча 
белумунун жетектеечу адиси

5. А.Беккулиева Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш 
енер жайы жана мелиорация министрлигинин тамак- 
аш коопсуздугу жана агромаркетинг белумунун 
башчысы

6. С.Семенов Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш 
енер жайы жана мелиорация министрлигинин “Айыл 
маалымаг’ маалыматтык борборунун директору

7. А.Ботоев Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш 
енер жайы жана мелиорация министрлигинин тамак- 
аш кайра иштетуу енер жайы белумунун башчысы

8. А.Итикеев Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын Келечектуу 
программалар жана маалыматтык технологиялар 
башкармалыгынын башкы инспектору

9. Б.Акматов Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын Бажылык 
контролдоону уюштуруу башкармалыгынын бажы 
иштеринин келечектуу программалар белумунун 
башкы инспектору

10. К.Сарапульцев Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу 
Мамлекеттик салык кызматынын программаларды 
жайылтуу жана коштоо белумунун начальниги

11. Т.Нанаев Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол 
министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу



транспорту жана салмак габаритти контролдоо 
агенттигинин транспорт иштерин жонге салуу жана 
лицензиялоо белумунун начальниги

12. А.Эсеналиев Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол 
министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу 
транспорту жана салмак габаритти контролдоо 
агенттигинин эл аралык ташуулар белумунун башкы 
адиси

13. Б.Каниметов Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара 
кызматынын чек аралык контролдоо 
башкармалыгында белумдун начальниги

14. М.Байтикова Бирдиктуу терезе Борбору мамлекеттин 
ишканасынын маркетинг боюнча адиси

15. В.Шамраев Кыргыз Республикасынын Экономика 
министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана 
метрология боюнча Бишкектеги борборунун талдоо 
жана шайкештикти баалоону онуктуруу секторунун 
башчысы

16. Н.Арипов Кыргыз Республикасьшьш Инвестицияларды 
илгерилетуу жана коргоо боюнча агенттиктин 
экспорттук илгерилетуу жана онуктуруу белумунун 
башчысы

17. Э.Мамбетова Кыргыз Республикасьшьш Саламаттык сактоо 
министрлигинин санитардык-эпидемиологиялык 
экспертизалар жана кызмат керсотуулер белумунун 
жалпы гигиена боюнча врачы

18. А.Усманова Кыргыз Республикасьшьш Саламаттык сактоо 
министрлигинин санитардык-эпидемиологиялык 
экспертизалар жана кызмат керсетуулер белумунун 
жалпы гигиена боюнча врачы

19. Э.Ажибаева Кыргыз Республикасьшьш Маалыматтык 
технологиялар жана байланыш мамлекеттик 
комитетинин ИКТ долбоорлорун ишке ашыруу жана 
ЕАЭБ маселелери боюнча башкармалыктын 
начальниги

20. Д.Джанузаков Кыргыз Республикасьшьш ©кметуне караштуу 
Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук 
боюнча мамлекеттик инспекциянын УГВН улук 
инспектору

21. М.Таранчиева Кыргыз Республикасьшьш Экономика 
министрлигинин алдындагы Кыргыз аккредитациялоо 
борборунун аккредитациялоо боюнча иштерди 
уюштуруу белумунун башчысы

22. Н.Ширшова «Кастомс Карго Сервис» ЖЧК директору 
(макулдашуу боюнча)

23. Д.Осмонова GIZ координатору (макулдашуу боюнча)
24. А.Чекирова “Биз Эксперт” Аналитикалык борборунун укуктук 

маселелер боюнча эксперта (макулдашуу боюнча)
25. В.Астафьева Бажылык брокер (макулдашуу боюнча)
26. И.Гелетюк Кыргыз Республикасьшьш бажылык брокерлер 

ассоциациясынын президента (макулдашуу боюнча)



3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын 
Экономика министрлигинин 
2018 -  ж. "И ? " PY  № ^ '  
буйругу менен бекитилген

Бажы жол-жоболору, алдын-ала чечим, алдын-ала жол-жоболор, элсктрондук 
телвмдор, ыйгарым укуктуу экономикалык операторлор, брокерлерди колдонуу 

жана экспресс жуктор боюнча пландын беренелерин ишке ашыруу боюнча
№3 жумушчу топ

Аты-жону Кызматын/ Уюмдун аталышы
1. Г. Шералиева,

Жумушчу топтун 
жетекчиси

Кыргыз Республикасынын вкмотуно караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажылык контролду 
уюштуруу башкармалыгынын бажылык тариздее 
болумунун начальниги

2. И.Г елетюк,
жетекчинин орун 
басары

Кыргыз Республикасынын бажылык брокерлер 
ассоциациясынын президенти (макулдашуу боюнча)

Жумушчу топтун мучолеру:

3. Ж.А.Асылбеков Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш 
онер жайы жана мелиорация министрлигинин ЕАЭБ 
менен иштее жана ДСУ маселелери боюнча 
болумунун башчысы

4. М.Чекирова Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш 
онер жайы жана мелиорация министрлигинин ЕАЭБ 
менен иштоо жана ДСУ маселелери боюнча 
болумунун жетектеочу адиси

5. А.Бегалиева Кыргыз Республикасынын вкмотуно караштуу 
Мамлекеттик салык кызматынын ЕАЭБ алкагында 
маалыматтык оз ара аракеттенуу жана иштоо 
болумунун башкы инспектору

6. И.Биалиев Кыргыз Республикасынын вкмотуно караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын келечектуу 
программалар жана маалыматтык технологиялар 
башкармалыгынын начальниги

7. Э.Турдубаев Кыргыз Республикасынын вкмотуно караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажылык толомдор 
башкармалыгынын инспектору

8. Т.Борбиев Кыргыз Республикасынын вкмотуно караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажылык толомдор 
башкармалыгынын тарифтик жонго салуу болумунун 
башкы инспектору

9. Б.Осмонкулова Кыргыз Республикасынын вкмотуно караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажылык толомдор 
башкармалыгынын бажылык толомдорду талдоо 
жана болжолдоо болумунун начальниги

10. Б.Каниметов Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара 
кызматынын чек аралык контролдоо 
башкармалыгында болумдун начальниги

11. Б.Мурзакматов Бирдиктуу терезе борбору мамлекеттик



ишканасынын маалыматтык технологиялар 
белумунун башчысы

12. М.Байтикова Бирдиктуу терезе борбору мамлекеттик 
ишканасынын маркетинг боюнча адиси

13. М.Тажибаева Министрлигинин алдьшдагы стандартташтыруу жана 
метрология борборунун стандартташтыруу 
башкармалыгыньш башкы адиси

14. К.Каракеев Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлигинин техникалык женге салуу жана ЕАЭБ 
менен иштее болумде врач

15. А.Казиева Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлигинин ЕАЭБ менен иштее жана 
техникалык женге салуу белумунде врач- 
эпидемиолог

16. Ж.Ташмаматов Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын телем  
системасынын методологиясы, талдоо жана 
енуктуруу белумунун башкы адиси

17. Э.Акыбаев Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу 
Ветеринардык жана фитосанитардьпс коопсуздук 
боюнча мамлекеттик инспекциясынын УГВН башкы 
инспектору

18. Г. Карабанов «Милан» ЖЧК эксперта, Кыргыз Республикасынын 
©кметуне караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын 
консультацияльпс кецешинин эксперттик тобунун 
мучесу (макулдашуу боюнча)

19. Г.Султаналиева «Милан» ЖЧК эксперта, Кыргыз Республикасынын 
Окметуне караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын 
консультацияльпс кецешинин эксперттик тобунун 
мучесу (макулдашуу боюнча)

20. А.Чукин Кыргыз Республикасынын ©кметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын Консультацияльпс 
Кецешинин эксперттер тобунун мучесу (макулдашуу 
боюнча)

21. А. Байсабаев Логистике компаниянын директору (макулдашуу 
боюнча)



4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын 
Экономика министрлигинин_ 
2018 -  ж. "/ 9 " N°J3 
буйругу менен бекитилген

Тобокелдиктерди башкаруу, кабарлоо жана ачыктыкты камсыз кылуу, ак ниет 
жеткируучулер Y4YH жецилдетуу боюнча пландын берснелерин ишке ашыруу

боюнча №4 жумушчу топ
Аты-же ну Кызматын/ Уюмдун аталышы

1. Н.Касмамытов,
Жумушчу топтун 
жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын тобокелдиктер жана 
пост-бажы контролу башкармалыгынын улук 
инспектору

2. Д.Осмонова,
жетекчинин орун 
басары

GIZ координатору (макулдашуу боюнча)

Жумушчу топтун мучелеру:

3. С. Ормонова Министрлигинин Соода саясаты жана лицензиялоо 
башкармалыгын ДСУ маселелери боюнча сектордун 
башчысы

4. А.Беккулиева Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш 
енор жайы жана мелиорация министрлигинин азык 
тулук коопсуздугу жана агромаркетинг болумунун 
башчысы

5. М.Чекирова Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш 
енор жайы жана мелиорация министрлигинин ЕАЭБ 
менен иштее жана ДСУ маселелери боюнча 
болумунун жетектеочу адиси

6. М.Жылкычиев Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын келечектуу 
программалар жана маалыматтык технологиялар 
башкармалыгынын начальнигинин орун басары

7. А.Жанекова Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын тобокелдиктер жана 
пост-бажылык контролдоо башкармалыгынын 
инспектору

8. И.Мониев Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу 
Мамлекеттик салык кызматынын текшеруулерду 
талдоо жана пландоо белумунун инспектору

9. Б.Каниметов Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара 
кызматынын чек аралык контролдоо 
башкармалыгында белумдун начальниги

10. К.Жанболотов Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу 
экономикалык кылмыштар менен курешуу боюнча 
мамлекеттик кызматтын №2 белумунун ыйгарым 
укуктуу оперкызматкери

11. М.Чакиев «Манас» аэропортунун СКП башчысы (макулдашуу 
боюнча)

12. С. Ташкенов «Манас» аэропортунун СКП жалпы гигиена боюнча



врач (макулдашуу боюнча)
13. 0 . Евлашкова Телем системаларынын методологиясынын, талдоо 

жана внуктуруу белумунун башкы адиси
14. К.Субанбеков Кыргыз Республикасьшын Тышкы ипггер 

министрлигинин ГУ ОБДД техникалык кеземелдее 
белумунун улук инспектору

15. Б. Ырысалиев Кыргыз Республикасьшын Окметуне караштуу 
Ветеринардьпс жана фитосанитардык коопсуздук 
боюнча мамлекеттик инспекциясынын УГВН улук 
инспектору

16. М.Таранчиева Министрлигине караштуу Кыргыз аккредитациялоо 
борборунун аккредитациялоо иштерин уюштуруу 
белумунун башчысы

17. Г.Ускенбаева Кыргыз Республикасыньш жеткируучулер 
(ендуруучулор жана дистрибьюторлор) 
ассоциациясынын президента (макулдашуу боюнча)

18. И.Гелетюк Кыргыз Республикасыньш бажылык брокерлер 
ассоциациясынын президента (макулдашуу боюнча)



5-тиркеме

Кыргыз Республикасынын 
Экономика министрлигинин 
2018 -  ж. "]_0' s ’ № ЗЬ  
буйругу менен бекитилген

Мамлекеттик органдардын кызматташуусу, жыйымдарды чогултуунун тартиби, тез 
бузулуучу товарларды чыгаруу убактысын изилдее, жалпы чек арадагы жол- 

жоболор, бажылык тариздевден баш тартуу боюнча пландын беренелерин ишке
ашыруу боюнча №5 жумушчу топ

Ф.И.О. Кызматын/ Уюмдун аталышы
1 . Р.Кожокулов,

Жумушчу топтун 
жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажылык контролду 
уюштуруу башкармалыгынын бажылык контролдоо 
белумунун башкы инспектору

2. И.Г елетюк,
Жетекчинин орун 
басары

Кыргыз Республикасынын Бажылык брокерлер 
ассоциациясынын президенти (макулдашуу боюнча)

Жумушчу топтун мучелеру:

3. Ж.А.Асылбеков Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш 
енер жайы жана мелиорация министрлигинин ЕАЭБ 
менен иштее жана ДСУ маселелери боюнча 
белумунун башчысы

4. А.Беккулиева Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш 
енер жайы жана мелиорация министрлигинин азык 
тулук коопсуздугу жана агромаркетинг белумунун 
башчысы

5. М.Чекирова Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш 
енер жайы жана мелиорация министрлигинин ЕАЭБ 
менен иштее жана ДСУ маселелери боюнча 
белумунун жетектеечу адиси

6. Г. Шералиева Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажылык контролду 
уюштуруу башкармалыгынын бажылык тариздее 
белумунун начальниги

7. Б.Осмонкулова Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажылык телемдер 
башкармалыгынын талдоо жана бажы телемдерун 
болжолдоо белумунун начальниги

8. Н.Ибраимов « Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажылык контролду 
уюштуруу башкармалыгынын бажылык контролдоо 
белумунун улук инспектору

9, Б.Каниметов Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара 
кызматынын чек аралык контролдоо 
башкармалыгында белумдун начальниги

10. Р.Кадыров Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер 
министрлигинин интеграциялык бирикмелер 
департаментинин кецешчиси

11. З.Кененбаев Кыргыз Республикасынын Экметуне караштуу



Экономикалык кылмыштар менен курешуу боюнча 
мамлекеттик кызматтын №1 белумунун ыйгарым 
укуктуу оперкызматкери

12. Б.Мурзакматов Бирдиктуу терезе борбору мамлекеттик ишканасынын 
маалыматтык технологиялар белумунун башчысы

13. М.Байтикова Бирдиктуу терезе борбору мамлекеттик ишканасынын 
маркетинг боюнча адиси

14. К.Каракеев Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлигинин техникалык жонго салуу жана ЕАЭБ 
менен иштоо белумунун врачы

15. А.Казиева Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлигинин техникалык жонго салуу жана ЕАЭБ 
менен иштоо белумунун врач-эпидемиологу

16. Сейит кызы Бегайым Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор 
министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу 
транспорту жана салма габариттик контролдоо 
агенттигинин эл аралык ташуулар белумунун 
жетектеечу адиси

17. Н.Маданов Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор 
министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу 
транспорту жана салма габариттик контролдоо 
агенттигинин административдик практика белумунун 
инспектору

18. Н.Шерматов Кыргыз Республикасынын бкметуно караштуу 
Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук 
боюнча мамлекеттик инспекциянын УПВК улук 
инспектору

19. Д.Осмонова GIZ координатору (макулдашуу боюнча)
20. А.Чукин Кыргыз Республикасынын бкметуно караштуу 

Мамлекеттик бажы кызматынын Консультациялык 
Кецешинин эксперттер тобунун мучесу (макулдашуу 
боюнча)

21. А. Байсабаев Логистике компаниянын директору (макулдашуу 
боюнча)



6-тиркеме

Кыргыз Республикасынын 
Экономика министрлигинин 
2018- ж .  "У Р '" №^ 5
буйругу менен бекитилген

Эркин транзит, транспорттук уруксаагтар, салмак габариттик контроль жана 
визалык маселелер боюнча пландын статьяларын шике ашыруу боюнча

№6 жумушчу топ
Ф.И.О. Кызмагы/ Уюмдун аталышы

1. Г. Султаналиева,
Жумушчу топтун 
жетекчиси

«Милан» ЖЧК эксперти, Кыргыз Республикасынын 
вкметуне караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын 
консультациялык кецешинин эксперттик тобунун 
мучесу (макулдашуу боюнча)

2. Р.Кожокулов,
Жетекчинин орун 
басары

Кыргыз Республикасынын вкмотуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажылык контролду 
уюштуруу башкармалыгынын бажылык контроль 
белумунун башкы инспектору

Жумушчу топтун мучелеру:

3. А. Ахмеджанова Кыргыз Республикасынын вкмотуне караштуу 
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча 
мамлекеттик инспекциянын методологиялык 
коземелдее башкармалыгынын начальниги

4. Б. Акматов Кыргыз Республикасынын вкмотуне караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын бажы контролун 
уюштуруу башкармалыгынын бажы иштеринин 
келечектуу программалар белумунун башкы 
инспектору

5. К. Джангельдиев Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор 
министрлигинин стратегиялар жана инвестициялар 
белумунун башкы адиси

6. Сейит кызы Бегайым Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор 
министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу 
транспорту жана салма габариттик контролдоо 
агенттигинин эл аралык ташуулар белумунун 
жетектеечу адиси

7. Н. Маданов Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор 
министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу 
транспорту жана салма габариттик контролдоо 
агенттигинин административдик практика белумунун 
инспектору

8. Т. Завазиев Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу 
Курчап турган чвйрену коргоо жана токой чарбасы 
мамлекеттик агенттигинин Жаратылышты жана токой 
тармагын енуктуруу республикалык фондунун 
жетектеечу адиси

9. В. Шамраев Министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана 
метрология боюнча Бишкектеги борбордун талдоо 
жана шайкештикти баалоону енуктуруу секторунун 
башчысы



10. А.Чекирова «Виз Эксперт» аналитикалык борбордун укук 
маселелери боюнча эксперт (макулдашуу боюнча)

11. Д.Осмонова GIZ координатору (макулдашуу боюнча)
12. Д.Тезекбаева «Кыргызинстрах» жабьпс камсыздандыруу 

акционердик коомунун директору (макулдашуу 
боюнча)

13. Э.Хавазов «НСК» камсыздандыруу компаниясынын 
башкармасыньш терагасы (макулдашуу боюнча)

14. К.Тогузбаев «СК «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» ЖАК эксперта 
(макулдашуу боюнча)

15. М.Аденова «Кыргызстан» камсыздандыруу компаниясынын 
директору (макулдашуу боюнча)

16. Т.Шабданалиев КР Жеткируучулор ассоциациясыньш президента 
(макулдашуу боюнча)

17. А.Раимбеков Кыргыз Республикасынын вкметуно караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматынын консультациялык 
кецешинин эксперттик тобунун жетекчиси 
(макулдашуу боюнча)

18. М.Жунусов Кыргыз Республикасынын эл аралык автомобиль 
ташуучулар ассоциациясыньш аткаруучу директору 
(макулдашуу боюнча)

19. В.Астафьева Бажы брокери (макулдашуу боюнча)
20. Н.Ширшова «Кастомс Карго Сервис» ЖЧК директору 

(макулдашуу боюнча)



Приложение 1

Утверждено приказом 
Министерства экономики 
Кыргызской Республики 
от « У-/» О1/  2018 г. № £ 5 ~

Рабочая группа №1 по рассмотрению проектов решений ЕЭК и НПА, 
разработанных во исполнение Закона о таможенном регулировании

№ Ф.И.О. Должность / Наименование организации
1. Н. Маматов,

Руководитель рабочей 
группы

Заведующий отделом международных налоговых и 
таможенных отношений Министерства

2. Г. Карабанов,
Заместитель
руководителя

Эксперт ОсОО «Милан», член экспертной группы 
Консультативного Совета Г осударственной 
таможенной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики (по согласованию)

Члены рабочей группы:

3. С. Ормонова Заведующий сектором по вопросам ВТО управления 
торговой политики и лицензирования Министерства 
экономики Кыргызской Республики

4. Ж. Асылбеков Заведующий отделом по работе с ЕАЭС и вопросам 
ВТО Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики

5. М.Чекирова Ведущий специалист отдела по работе с ЕАЭС и 
вопросам ВТО Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики

6. Н. Ибраимов Старший инспектор отдела таможенного контроля 
Управления организации таможенного контроля 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

7. Н. Зарылбеков Старший инспектор отдела таможенного контроля 
управления организации таможенного контроля 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

8. Н. Абдусалимова Врач по общей гигиене отдела надзора за 
безопасностью питания и санитарного надзора 
Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики

9. Н. Ширшова Директор ОсОО «Кастомс Карго Сервис» (по 
согласованию)

10. В. Астафьева Таможенный брокер (по согласованию)
11. Г. Султаналиева Эксперт ОсОО «Милан», член экспертной группы 

Консультативного Совета Г осударственной 
таможенной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики (по согласованию)

12. Д. Осмонова Координатор GIZ (по согласованию)
13. И. Гелетюк Президент Ассоциации таможенных брокеров 

Кыргызской Республики (по согласованию)



14. А. Раимбеков Руководитель экспертной группы Консультативного 
Совета Государственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики (по 
согласованию)

15. А.Чукин Член экспертной группы Консультативного Совета 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики (по 
согласованию)

16. Г. Ускенбаева Президент Ассоциации поставщиков 
(производителей и дистрибьюторов) Кыргызской 
Республики (по согласованию)

17. А.Чекирова Эксперт по правовым вопросам Аналитического 
центра «Виз Эксперт» (по согласованию)



Приложение 2

Утверждено приказом 
Министерства экономики 
Кыргызской Республики 
от « / # > с? t f  2018 г. №

Рабочая группа № 2 по реализации статьей Плана относительно информации, 
публикации, комментированию, операциям и требованиям к документации, 

признанию копий, а также Единого окна

№ Ф.И.О. Должность / Наименование организации
1. Б. Мурзакматов,

Руководитель рабочей 
группы

Заведующий отделом информационных технологий 
государственного предприятия Центр Единого окна

2. Г. Ускенбаева,
Заместитель
руководителя

Президент Ассоциации поставщиков (производителей 
и дистрибьюторов) Кыргызской Республики (по 
согласованию)

Члены рабочей группы:

3. Ж. Асылбеков Заведующий отделом по работе с ЕАЭС и вопросам 
ВТО Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики

4. М.Чекирова Ведущий специалист отдела по работе с ЕАЭС и 
вопросам ВТО Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики

5. А. Беккулиева Заведующая отделом продовольственной 
безопасности и агромаркетинга Министерства 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики

6. С. Семенов Директор информационного центра «Айыл маалымат» 
Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики

7. А. Ботоев Заведующий отделом пищевой перерабатывающей 
промышленности Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики

8. А. Итикеев
•

Главный инспектор Управления перспективных 
программ и информационных технологий 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

9. Б. Акматов Главный инспектор Отдела перспективных программ 
таможенного дела Управления организации 
таможенного контроля Государственной таможенной 
службы при Правительстве Кыргызской Республики

10. К. Сарапульцев Начальник отдела внедрения и сопровождения 
программ Г осударственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

11. Т. Нанаев Начальник отдела регулирования и лицензирования



транспортной деятельности Агентства 
автомобильного, водного транспорта и 
весогабаритного контроля при Министерстве 
транспорта и дорог Кыргызской Республики

12. А.Эсеналиев Главный специалист отдела международных 
перевозок Агентства автомобильного, водного 
транспорта и весогабаритного контроля при 
Министерстве транспорта и дорог Кыргызской 
Республики

13. Б. Каниметов Начальник отдела управления пограничного контроля 
Государственной пограничной службы Кыргызской 
Республики

14. М. Байтикова Специалист по маркетингу ГП Центр Единого окна
15. В. Шамраев Заведующий сектором анализа и развития оценки 

соответствия Бишкекского Центра по стандартизации 
и метрологии при Министерстве экономики 
Кыргызской Республики

16. Н. Арипов Заведующий отделом развития и продвижения 
экспорта Агентства по продвижению и защите 
инвестиций Кыргызской Республики

17. Э. Мамбетова Врач по общей гигиене отдела санитарно
эпидемиологической экспертизы и услуг 
Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики

18. А. Усманова Врач по общей гигиене отдела санитарно
эпидемиологической экспертизы и услуг 
Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики

19. Э. Ажибаева Начальник управления по реализации проектов ИКТ и 
по вопросам ЕАЭС Г осударственного комитета 
информационных технологий и - связи Кыргызской 
Республики

20. Д. Джанузаков Старший инспектор УГВН Г осударственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики

21. М. Таранчиева Заведующий отделом организации работ по 
аккредитации Кыргызского центра аккредитации при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики

22. Н. Ширшова Директор ОсОО «Кастомс Карго Сервис» (по 
согласованию)

23. Д. Осмонова. Координатор GIZ (по согласованию)
24. А. Чекирова Эксперт по правовым вопросам Аналитического 

центра «Биз Эксперт» (по согласованию)
25. В. Астафьева Таможенный брокер (по согласованию)
26. И. Гелетюк Президент Ассоциации таможенных брокеров 

Кыргызской Республики (по согласованию)



Приложение 3

Утверждено приказом 
Министерства экономики 
Кыргызской Республики 
от « /^ » _____ 2018 г. № о 8

Рабочая группа № 3 по реализации статьей Плана по таможенным процедурам, 
предварительному решению, предварительным процедурам, электронным 

платежам, уполномоченным экономическим операторам, использованию брокеров и
экспресс грузам

№ Ф.И.О. Должность / Наименование организации
1. Г. Шералиева,

Руководитель рабочей 
группы

Начальник отдела таможенного оформления 
Управления организации таможенного контроля 
Государственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

2. И. Гелетюк,
Заместитель
руководителя

Президент Ассоциации таможенных брокеров 
Кыргызской Республики (по согласованию)

Члены рабочей группы:

3. Ж. Асылбеков Заведующий отделом по работе с ЕАЭС и вопросам 
ВТО Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики

4. М. Чекирова Ведущий специалист отдела по работе с ЕАЭС и 
вопросам ВТО Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики

5. А. Бегалиева Главный инспектор отдела информационного 
взаимодействия и работы в. рамках ЕАЭС 
Г осударственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

6. И. Биалиев Начальник управления перспективных программ и 
информационных технологий Г осударственной 
таможенной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики

7. Э. Турдубаев Инспектор управления таможенных платежей 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

8. Т. Борбиев
«

Главный инспектор отдела тарифного регулирования 
Управления таможенных платежей Государственной 
таможенной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики

9. Б. Осмонкулова Начальник Отдела анализа и прогнозирования 
таможенных платежей Управления таможенных 
платежей Государственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

10. Б. Каниметов Начальник отдела управления пограничного 
контроля Г осударственной пограничной службы 
Кыргызской Республики

11. Б. Мурзакматов Заведующий отделом информационных технологий



ГП Центр Единого окна
12. М. Байтикова Специалист по маркетингу ГП Центр Единого окна
13. М.Тажибаева Главный специалист Управления стандартизации 

Центра по стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики

14. К. Каракеев Врач отдела технического регулирования и работы с 
ЕАЭС Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики

15. А. Казиева Врач-эпидемиолог отдела технического 
регулирования и работы с ЕЭАС Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики

16. Ж. Ташмаматов Главный специалист отдела методологии, анализа и 
развития платежных систем Национального банка 
Кыргызской Республики

17. Э. Акыбаев Главный инспектор УГВН Государственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики

18. Г. Карабанов Эксперт ОсОО «Милан», член экспертной группы 
Консультативного Совета Г осударственной 
таможенной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики (по согласованию)

19. Г. Султаналиева Эксперт ОсОО «Милан», член экспертной группы 
Консультативного Совета Г осударственной 
таможенной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики (по согласованию)

20. А. Чукин Член экспертной группы Консультативного Совета 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики (по 
согласованию)

21. А. Байсабаев Директор компании Logistics (по согласованию)



Приложение 4

Утверждено приказом 
Министерства экономики 
Кыргызской Республики 
ОТ «____ /> - ' 'у20 1 8  Г. №  ■; 6

Рабочая группа № 4 по реализации статьей Плана по системе управления рисками, 
уведомлению и обеспечению прозрачности, упрощению для добросовестных

поставщиков
№ Ф.И.О. Должность / Наименование организации
1. Н. Касмамытов,

Руководитель рабочей 
группы

Старший инспектор Управления рисками и пост
таможенного контроля Государственной таможенной 
службы при Правительства Кыргызской Республики

2. Д. Осмонова,
Заместитель
руководителя

Координатор G1Z (по согласованию)

Члены рабочей группы:

3. А.Беккулиева Заведующая отделом продовольственной 
безопасности и агромаркетинга Министерства 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики

4. М.Чекирова Ведущий специалист отдела по работе с ЕАЭС и 
вопросам ВТО Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики

5. С. Ормонова Заведующий сектором по вопросам ВТО Управления 
торговой политики и лицензирования Министерства 
экономики Кыргызской Республики

6. М. Жылкычиев Заместитель начальника Управления перспективных 
программ и информационных технологий 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

7. А. Жанекова Инспектор Управления рисками и пост-таможенного 
контроля Еосударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

8. И. Мониев Инспектор отдела анализа и планирования проверок 
Государственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

9. Б. Каниметов 
•

Начальник отдела управления пограничного 
контроля Государственной пограничной службы 
Кыргызской Республики

10. К, Жанболотов Опер уполномоченный Отдела № 2 Г осударственной 
службы по борьбе с экономическими 
преступлениями при Правительстве Кыргызской 
Республики

11. М. Чакиев Заведующий СКП аэропорта «Манас»
12. С. Ташкенов Врач по общей гигиене СКП аэропорта «Манас»
13. О. Евлашкова Главный специалист отдела методологии, анализа и 

развития платежных систем Национального Банка 
Кыргызской Республики



14. К. Субанбеков Старший инспектор отдела технического надзора 
ГУ ОБДД Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики

15. Б. Ырысалиев Старший инспектор УГВН Г осударственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики

16. М. Таранчиева Заведующий отделом организации работ по 
аккредитации Кыргызского центра аккредитации при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики

17. Г. Ускенбаева Президент Ассоциации поставщиков 
(производителей и дистрибьюторов) Кыргызской 
Республики (по согласованию)

18. И. Гелетюк Президент Ассоциации таможенных брокеров 
Кыргызской Республики (по согласованию)



Приложение 5

Утверждено приказом 
Министерства экономики 
Кыргызской Республики 
от « / фо & Y  2018 г. № у  о

Рабочая группа № 5 по реализации статьей Плана но сотрудничеству 
государственных органов, порядку взимания сборов, исследованию времени 

выпуска, скоропортящимся товарам, общим пограничным процедурам, отказу в
таможенном оформлении

№ Ф.И.О. Должность / Наименование организации
1. Р. Кожокулов,

Руководитель рабочей 
группы

Главный инспектор Отдела таможенного контроля 
Управления организации таможенного контроля 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительства Кыргызской Республики

2. И. Гелетюк,
Заместитель
руководителя

Президент Ассоциации таможенных брокеров 
Кыргызской Республики (по согласованию)

Члены рабочей группы:

3. Ж. Асылбеков Заведующий отделом по работе с ЕАЭС и вопросам 
ВТО Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики

4. А. Беккулиева Заведующая отделом продовольственной 
безопасности и агромаркетинга Министерства 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики

5. М. Чекирова Ведущий специалист отдела по работе с ЕАЭС и 
вопросам ВТО Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики

6. Г. Шералиева Начальник отдела таможенного оформления 
Управления организации таможенного контроля 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

7. Б.Осмонкулова Начальник Отдела анализа и прогнозирования 
таможенных платежей Управления таможенных 
платежей Государственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

8. Н. Ибраимоц Старший инспектор Отдела таможенного контроля 
Управления организации таможенного контроля 
Государственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики

9. Б. Каниметов Начальник отдела управления пограничного 
контроля Государственной пограничной службы 
Кыргызской Республики

10. Р. Кадыров Советник Департамента интеграционных 
объединений Министерства иностранных дел 
Кыргызской Республики

11. 3. Кененбаев Опер уполномоченный Отдела № 1 Г осударственной



службы по борьбе с экономическими 
преступлениями при Правительстве Кыргызской 
Республики

12. Б. Мурзакматов Заведующий отделом информационных технологий 
ГП Центр Единого окна

13. М. Байтакова Специалист по маркетингу ГП Центр Единого окна
14. К. Каракеев Врач отдела технического регулирования и работы с 

ЕАЭС Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики

15. А. Казиева Врач-эпидемиолог отдела технического 
регулирования и работы с ЕЭАС Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики

16. Сейит кызы Бегайым Ведущий специалист отдела международных 
перевозок Агентства автомобильного, водного 
транспорта и весогабаритного контроля при 
Министерстве транспорта и дорог Кыргызской 
Республики

17. Н. Маданов Инспектор отдела административной практики 
Агентства автомобильного, водного транспорта и 
весогабаритного контроля при Министерстве 
транспорта и дорог Кыргызской Республики

18. Н. Шерматов Старший инспектор УПВК Г осударственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики

19. Д. Осмонова Координатор GIZ (по согласованию)
20. А. Чукин Член экспертной группы Консультативного Совета 

Г осударственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики (по 
согласованию)

21. А. Байсабаев Директор компании Logistics (по согласованию)



Приложение 6

Утверждено приказом 
Министерства экономики 
Кыргызской Республики 
от « /ф  A V  2018 г. №

Рабочая группа № 6 по реализации статьей Плана по свободному транзиту, 
транспортным разрешениям, весогабаритному контролю и визовым вопросам
№ Ф.И.О. Должность / Наименование организации

1 . Г. Султаналиева,
Руководитель рабочей 
группы

Эксперт ОсОО «Милан», член экспертной группы 
Консультативного Совета Г осударственной 
таможенной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики (по согласованию)

2. Р.Кожокулов,
Заместитель
руководителя

Главный инспектор отдела таможенного контроля 
Управления организации таможенного контроля 
Г осударственной таможенной службы при 
Правительства Кыргызской Республики

Члены рабочей группы:

3. А.Ахмеджанова Начальник управления методологического надзора 
Г осударственной инспекции по экологической и 
технической безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики

4. Б. Акматов Главный инспектор Отдела перспективных программ 
таможенного дела Управления организации 
таможенного контроля Г осударственной таможенной 
службы при Правительстве Кыргызской Республики

5. К. Джангельдиев Главный специалист отдела стратегий и инвестиций 
Министерства транспорта и дорог Кыргызской 
Республики

6. Сейит кызы Бегайым Ведущий специалист отдела международных 
перевозок Агентства автомобильного, водного 
транспорта и весогабаритного контроля при 
Министерстве транспорта и дорог Кыргызской 
Республики

7. Н. Маданов Инспектор отдела административной практики 
Агентства автомобильного, водного транспорта и 
весогабаритного контроля при Министерстве 
транспорта и дорог Кыргызской Республики

8. Т. Завазиев
е

Ведущий специалист Республиканского фонда 
охраны природы и развития лесной отрасли 
Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики

9. В. Шамраев Заведующий сектовом анализа и развития оценки 
соответствия Бишкекского Центра по 
стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики

10. А. Чекирова Эксперт по правовым вопросам Аналитического 
центра «Биз Эксперт» (по согласованию)

11. Д. Осмонова Координатор G1Z (по согласованию)



12. Д. Тезекбаева Директор Закрытого Страхового Акционерного 
Общества «Кыргызинстрах» (по согласованию)

13. Э. Хавазов Председатель правления страховой компании «ИСК» 
(по согласованию)

14. К. Тогузбаев Эксперт ЗАО «СК АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» (по 
согласованию)

15. М. Аденова Директор Страховой компании «Кыргызстан» (по 
согласованию)

16. Т. Шабданалиев Президент Ассоциации перевозчиков Кыргызской 
Республики (по согласованию)

17. А. Раимбеков Руководитель экспертной группы Консультативного 
Совета Государственной таможенной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики (по 
согласованию)

18. М. Жунусов Исполнительный директор Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков 
Кыргызской Республики (по согласованию)

19. В. Астафьева Таможенный брокер (по согласованию)
20. Н. Ширшова Директор ОсОО «Кастомс Карго Сервис» (по 

согласованию)


