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““Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы” Мамлекеттик ишканасына влчеенун
каражаттарын текшеруу укугун узартуу женунде
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2019-жылдын 23-декабрдагы №
66 “блчее каражаттарынын тибин бекитуу жана (же) елчее каражаттарын текшеруу
максатында юридикалык жактарга елчее каражаттарына сыноо жургузууге жана (же)
стандарттык улгулерду аттестациялоого укук беруунун жана укукту кайра алып коюунун
эксперттик комиссиясынын Жобосун бекитуу жана эксперттик комиссия тузуу женунде”
буйругу менен бекитилген 2020-жылдын 17-январында эксперттик комиссиянын чечиминин
негизинде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бкметунун 2019-жылдын 10-сентябрдагы
№ 464 ««блчее каражаттарынын тибин бекитуу жана (же) елчее каражаттарын текшеруу
максатында юридикалык жактарга елчее каражаттарына сыноо жургузууге жана (же)
стандарттык улгулерду аттестациялоого укук беруунун жана укукту кайра алып коюунун
тартибин бекитуу женунде» токтомуна жана Кыргыз Республикасынын бкметунун 2012жылдын 20-февралындагы №117 «Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин
маселелери женунде» токтомуна ылайык, буйрук кылам:
1. Ушул Буйруктун Тиркемесине ылайык “Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы”
Мамлекеттик ишканасына 2018-жылдын 11-декабрындагы Кыргыз Республикасынын
Экономика министрликтин буйругу менен берилген елчее каражаттарын текшеруу укугу 2021жылдын 28-ноябырына чейин узартылсын.
2. Контролдоо жана иш кагаздарын жургузуу белуму ушул буйрукту Кыргыз
Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана
метрология Борборунун директоруна жана “Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы”
Мамлекеттик ишканасына жеткирсин.
3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо министрдин орун басары Э.Алишеровго
жуктелсун.

О продлении права проведения поверки средств измерений Государственного
предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу»
На основании решения экспертной комиссии от 17 января 2020 года, состав которой
утвержден приказом Министерства экономики Кыргызской Республики “б б утверждении
Положения об экспертной комиссии по предоставлению и отзыва права на проведение
испытаний средств измерений н (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения
типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам и создании экспертной комиссии”

от 23 декабря 2019 года, также в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 10 сентября 2019 года №464 «Об утверждении Порядка предоставления и отзыва
права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с
целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам» и
постановлением Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства экономики
Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года№ 117», года приказываю:
1. Государственному предприятию «НК «Кыргыз темир жолу» продлить право
проведения поверки средств измерений, предоставленное Приказом Министерства экономики
кыргызской Республики от 11 декабря 2018 года №167 согласно Приложению к настоящему
приказу сроком до 21 ноября 2021 года.
2. Отделу контроля и делопроизводства довести настоящий приказ до сведения директора
Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики

Укуктук колдоо, экспертиза
башкармалыгынын начальниги

ч
■'

{

v

М.М.Жуманова

Техникалык женге салуу жана
метрология башкармалыгынын
начальниги

Б.К.Шабданов

Контролдоо жана иш кагаздарын
жургузуубелумунун башчысы

Аткаруучу:
Техникалык регламенттер, стандарттар жана
елчее бирдейлигин камсыздоо боюнча
координациялоо белумунун башкы адиси ( '

С.А.Садыкова

у , с

^
С.Х.Жолдошева

РЕШЕНИЕ
экспертной комиссии, утвержденной Приказом Министерства экономики
Кыргызской Республики № 66 от 23 декабря 2019 года
«17» января 2020 года

г. Бишкек

1. В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10
сентября 2019 года № 464 «Об утверждении Порядка предоставления и отзыва права на
проведение испытаний средств измерений юридическим лицам» экспертной комиссией:
- рассмотрен комплект документов по продлению права поверки ГП НК «Кыргыз
темир жолу»;
- проведен анализ данных, предоставленных в документах ГП НК «Кыргыз темир
жолу» и подготовлено Заключение Центра стандартизации и метрологии при
Министерстве экономики Кыргызской Республики (Заключение от 24 декабря 2019г.).
2. По итогам полученных положительных результатов анализа данных,
предоставленных в документах ГП НК «Кыргыз темир жолу»в соответствии решения
протокола заседания экспертной комиссии от 17 января 2020 года, продлить право
проведения поверки средств измерений, данное приказом Министерства экономики
Кыргызской Республики №167 от 11 декабря 201 & года на поверку средств измерений
согласно области аккредита 1
”
' rTCG
417/КЦА.ОК.035 до 28 ноября

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2019-жылдын 23 декабрындагы
№66 буйругу менен бекитилген эксперттик комиссиянын
ЧЕЧИМИ

2020 -жылдын 17-январы

Бишкек ш.

1. Кыргыз Республикасынын Экметунун 2019-жылдын 10-сентябрындагы № 464
««©лчее каражаттарынын тибин бекитуу жана (же) елчее каражаттарын текшеруу
максатында юридикалык жактарга елчее каражаттарына сыноо жургузууге жана (же)
стандарттык улгулерду аттестациялоого укук беруунун жана укукту кайра алып коюунун
тартибин бекитуу женунде» токтомуна ылайык эксперттик комиссия:
- “Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы” Мамлекеттик ишканасына берилген
елчее каражаттарын текшеруу укугун узартуу боюнча документтердин топтомун карап
чыкты;
-“Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы” Мамлекеттик ишканасынын
документтерине талдоо жургузулду, Стандартташтыруу жана метрология Борбору
корутунду даярдады (2019-жылдын 24-декабрындагы Корутунду).
2. “Кыргыз темир жолу” Улуттук компаниясы” Мамлекеттик ишканасынын
документтерин оц маалыматтарын талдоонун натыйжаларынын жыйтыгы боюнча Кыргыз
Республикасынын Экономика министрлигинин 2018-жылдагы 11-декабрдагы №167
буйругу менен берилген №KG 417/КАБ.ОК.035 аккредитация аттестатынын жарактуулук
меенетке елчее каражаттарына текшеруу жургузуу укугу 2020-жылдын 17-январындагы

С.А.Кадырбаева
Н.Дж.Ысаков

