ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України,
Голова Ради з міжнародної торгівлі
________________ І. Р. ПЕТРАШКО
“____” __________ 2021 р.
СКЛАД
робочої групи з питань спрощення процедур торгівлі
Ради з міжнародної торгівлі
ЖЕМОЙДА
Олександр Віталійович

_

директор департаменту багатосторонніх
та двосторонніх торговельних угод
Мінекономіки, голова робочої групи

ПЛАТОНОВ
Олег Ісаакович

_

представник Асоціації "Транспортні,
експедиторські та логістичні організації
в Україні “УКРЗОВНІШТРАНС”,
заступник Голови Громадської ради
при Мінфіні, Голова делегації України
при СЕФАКТ ООН, заступник голови
робочої групи

АРТЕМЧУК
Наталія Олександрівна

_

координатор податкового та митного
комітетів Європейської Бізнес Асоціації

БЕДАШ
Сергій Анатолійович

_

заступник директора департаменту
митної політики – начальник відділу
політики митних формальностей
Мінфіну

БІЛОУС
Микола Васильович

_

заступник директора департаменту
безпечності харчових продуктів
та ветеринарної медицини – начальник
управління державного контролю
Держпродспоживслужби

БРУСЕНКО
Микола Анатолійович

_

заступник Керівника Головного
управління з питань сталого розвитку
директорату з питань економічної
політики Офісу Президента України
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ВОРОНОЙ
В’ячеслав Іванович

_

директор департаменту організації
роботи портів ДП “Адміністрація
морських портів України”

ГРИГОРЕНКО
Алла Анатоліївна

_

начальник управління державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Держпродспоживслужби

ДОЦЕНКО
Ліна Віталіївна

_

голова Правління Аграрного
Консультаційного Центру БРІДЖЕС,
к.е.н.

ЖИЖКО
Олег Анатолійович

_

директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності
та торговельного захисту Мінекономіки

ЗАКОЛОДЯЖНИЙ
Віталій Віталійович

_

заступник директора департаменту –
начальник відділу організації митного
контролю департаменту організації
митного контролю Держмитслужби

КИРИЄВСЬКИЙ
Олег Борисович

_

співголова митного комітету
Європейської Бізнес Асоціації

КУНАТЕНКО
Віталій Іванович

_

заступник директора департаменту
багатосторонніх та двосторонніх
торговельних угод Мінекономіки

КУРИЛОВ
Віктор Анатолійович

_

заступник начальника відділу розвитку
міжнародної транзитної системи
департаменту розвитку митної справи
та контролю діяльності Держмитслужби

ЛАЗАРЄВ
Олександр Сергійович

_

співголова митного комітету
Європейської Бізнес Асоціації

ЛИШЕНКО
Олексій Григорович

_

директор департаменту митних платежів
та митної вартості Держмитслужби

ЛІСОВА
Ірина Костянтинівна

_

заступник начальника управління
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності – начальник відділу
регулювання зовнішньоекономічних
операцій та обмежувальних заходів
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департаменту зовнішньоекономічної
діяльності та торговельного захисту
Мінекономіки
ЛОЗОВИЦЬКИЙ
Олександр Сергійович

_

керівник експертної групи у сфері
окремих показників якості харчових
продуктів директорату державної
політики у сфері санітарних
та фітосанітарних заходів Мінекономіки

МЕЛЬНИК
Любов Борисівна

_

заступник начальника управління –
начальник відділу фітосанітарних заходів
на кордоні управління фітосанітарної
безпеки департаменту фітосанітарної
безпеки, контролю в сфері насінництва
та розсадництва Держпродспоживслужби

МОРОЗ
Микола Анатолійович

_

генеральний директор директорату
агропромислового розвитку
Мінекономіки

МИХАЙЛОВСЬКА
Світлана Володимирівна

_

заступник директора з представництва
інтересів компаній – членів Європейської
бізнес Асоціації

ОХРІМЕНКО
Андрій Борисович

_

начальник управління державного
контролю на кордоні департаменту
безпечності харчових продуктів
та ветеринарної медицини
Держпродспоживслужби

ПЕРЕПЕЛИЦЯ
Валентина Віталіївна

_

начальник відділу оцінки якості та
вдосконалення системи управління
ризиками департаменту таргетингу
та профілювання митних ризиків
Держмитслужби

ПИВОВАРОВ
Андрій Андрійович

_

директор директорату сільського
розвитку Мінекономіки

ПОЛОНСЬКА
Олена Юріївна

_

начальник відділу нормативно-правового
забезпечення управління впровадження
проєктів департаменту інформаційних
технологій Держмитслужби
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СВИСТІЛЬ
Сергій Олександрович

_

голова координаційної ради з виробничологістичних питань Української асоціації
бізнесу та торгівлі

СОЛЯННІК
Катерина Володимирівна

_

керівник експертної групи з питань
планування державної політики з питань
транспорту директорату стратегічного
планування та європейської інтеграції
Мінінфраструктури

СУВОРОВ
Владислав Володимирович

_

заступник Голови Держмитслужби

ТЕПЛИЙ
Андрій Ігорович

_

начальник управління супроводження
авторизованих економічних операторів
департаменту організації митного
контролю та митного оформлення
Держмитслужби

ФЕДОРОВ
Олександр Олегович

_

голова Комісії Українського
національного комітету Міжнародної
торгової палати з митної справи
та спрощення процедур торгівлі

ЧАЙКОВСЬКИЙ
Вадим Миколайович

_

заступник директора департаменту –
начальник управління фітосанітарної
безпеки департаменту фітосанітарної
безпеки, контролю в сфері насінництва та
розсадництва Держпродспоживслужби

ЩЕЛКУНОВ
Володимир Ігорович

_

президент Українського національного
комітету Міжнародної торгової палати

ДЗУНДЗА
Денис Віталійович

_

начальник відділу моніторингу
виконання угод управління
співробітництва з СОТ департаменту
багатосторонніх та двосторонніх
торговельних угод Мінекономіки,
секретар робочої групи

_____________________________________

