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головний спецiалiст вiддiлу технiчного
регулювання, охорони працi та соцiальноi
полiтики Управлiння безпеки на транспортi та
технiчного регулювання IVIiнiнфраструктури,
секретар KoMicii

заступник начальника Управлiння органiзацii
безпеки, розслiдування аварiй та подiй
начальник вiддiлу органiзацii безпеки та
розслiдування аварiй i подiй на наземному
транспортi Укртрансбезпеки

заступник директора Щепартаменту державного
контролю - начальник Управлiння контролю на
автомобiльному та MicbKoMy електричному
транспортi Укртрансбезпеки

lиректор
ТОВ (РIВНЕСТАНДАРТ))

1. Оцiнювання дiяльностi органу iз сертифiкацii iндивiдуального
затвердження колiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання
ТоВ (РIВНЕСТАНДАРТ) за номером UA.CTR.005, на цiдставi листiв
ГенеральноТ прокуратури УкраТни вiд 05.09.20l7 jФ 30/1 -35722-|7 , вiд
25-09.20т7 Jt 30/1 -з5722-1], вiд 17,|0.20t7 м30/1 -35722-|1 ,га JIиста
гtрокуратури Волинськоi областi вiд 09.10.2017 J\ъ 17-1788 вих.-17 щодо
внесення недостовiрних даних до сертифiкатiв вiдповiдностi колiсних
транспортних засобiв та фактiв неправомiрноi iх видачi.

ВиСТУПИЛИ:

Щелкунов А. в. доповiв, що 07 .09.2о1] до Мiнiнфраструктури
надiйшоВ лисТ старшогО слiдчогО в особлИво важливих спра"чr. Г.r.ралiноi
прокуратури Украiни Гузя В, вiд 05.09.2017 Jю 30/1 -з5722-11 з копiями
матерiалiв досудового розслiдування у кримiнальному провадженнi
J\9 420l7000000000325 на 189 аркушах щодо видачi органом iз сЪртифiкацii
тоВ <Рiвнестандарт) сертифiкатiв вiдповiдностi UА.стR,005.02737-jб на
автомобiль марки <Renault Kengoo> vin VFlFWlАв54580720,
UА.193.0025б08-1б на автомобiль марки <Renault Kengoo> vin
VFlFWlвв54б004229, UA.193.0018603-16 на автомобiль марки <Renault
Master> vin VFlмАF,6СJ46061900, UA.CTR.005.0 |73-|6 на автомобiль марки
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<Volkswagen Transporter> vin WVl ZZZ7HZAH203373, якi не вiдповiдають
екологiчним нормам евро-5. Iнформацiя щодо рiвня екологiчноТ норм
пiдтверлжуеться копiями листiв офiцiйних дилерiв з використанням
спецiалiзованоi iнформацiйнот системи вiд виробникiв з обмеженим доступом
(лля користування офiцiйними дилерами).

Також 27.09.2017 Мiнiнфраструктури отримало лист старшого слiдчого
В особливо важливих справах Генеральноi прокуратури УкраТни Гузя В.
вiд 25.09.20l] Jф 30/1 -З5722-17 iз доданими копiями MaTepiuniu до.удового
РОЗСЛiДУВання в кримiнальному провадженнi Jф 42016030000000201 на
186 аркушах, яке перебува€ у провадженнi прокуратури ВолинськоТ областi,
щодо неправомiрноi видачi органом iз сертифiкацiт тов <рiвнестандарт))
сертифiкатiв вiдповiдностi UА.193.0018б03-16 на автомобiль марки <Reniult
Master> vin VFlмАFбСJ46067900, UA.l93.0016789-16 на автомобiль марки
<Peugeot Boxer> vin VF3YсвмFС 1 l 958884, UA. 1 9з.0009033- 1 б на авто*обiпо
марки <<Peugeot Вохеr> vin VF3YвВмFВl|943124 Uд,193.0000774-1б на
автомобiль марки KFord Transit> vin WFOFххттFFвS8 |I|7,
UA.l93.0000712-|6 на автомобiль марки <Ford Transit> vin
WFOFхХттFFвS87151, UA.193.0004750-16 на автомобiль марки кFоrd
Connect> viп WFOTXХTTPT Ат24148, UA. 193.00 |282g-l б на автомобiль марки
<Renault Kengoo> vin VFlFWl Ав545з28883, Uд.l9з.0011289-16 на
автомобiль марки KRenault Тrаfiс> vin чF1F,LвVвбвY38 l2з2
UA. l 93.0024983- 16 на автомобiль марки <Opel Combo>
viП WOLVхСF25в4295428, якi фактично не проходили випробування увипробувальнiй лабораторii та на момент видачi сертифiкатiв вiдповiдностi
перебували за межами митноТ територiТ УкраIни, що пiдтu.рл*у.rься витягом
iнформацii iз бази даних <Вiдомостi про осiб, якi n.p.ruryn" !ержавнийкордон Украiни>) державноi прикордоннот служби Украiни Пiвнiчного
регiонального управлiння мiжрайонного оперативно - розшукового вiддiлу з
мiсцем дислокацii НП Луцьк, а саме:

- сертифiкаТ вiдповiдностi UА.193.0018603_1б на автомобiль марки
<Renault Master> vin VF1мАFбсJ46067900 видано 01.04.2016, а r"Ъп.
оформлення вказаного автомобiля на корлонi проведено 02.04.2016;

- сертифiкат вiдповiдностi Uд.193.0016789-1б на автомобiль марки
KPeugeot Вохеп vin VF3YСВМFСl1958884 видано 24.0З.2016, а rrдrr.".
оформлення вказаного автомобiля на кордонi проведен о 27 .03.2OI6;

- сертифiкат вiдповiдностi UA.193.0009033-16 на автомобiль марки
<Peugeot Вохеr> vin VF3YвВN4FВI|943724 видано 23.02.2016, а п,r"in.
оформлення вказаного автомобiля на корлонi проведен о 24.02.20I6;

- сертифiкат вiдповiдностi UА.l93.0000774-Iб на автомобiль марки
<Fоrd Transit> vin WFOFXXTTFFBS8Il17 видано 13.01 .2о].6, а ,rЪп.
оформлення вказаного автомобiля на корлонi проведено 15.01.2016;

- сертифiкаТ вiдповiдностi UA.193.0000772-|6 на автомобiль марки
<Fоrd Transit> чiп WFOFхХттFFвS8715l видано 1з.01 .20]-6, а *"r".
оформлення вказаного автомобiля на корлонi проведено 15.01.2016;

- сертифiкаТ вiдповiдностi UА.l9з.0004750-16 на автомобiль марки
<Ford Connect>> vin WFOтхХттртдТ24148 видано 04.о2.2о]16, а ,"Ъ".
оформлення вказаного автомобiля на кордонi проведено 05.02.201б;
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- сертифiкаТ вiдповiдНостi, UA.193.00|2829-|6 на автомобiль марки
<Renault Kengoo> vin vFlFWlAB545328883 видано 10.03.20|6, а *rru,.
оформлення вказаного автомобiля на кордонi проведено 1 1.03 .2016;

- сертифiкаТ вiдповiдностi Uд.193.0011289-1б на автомобiль марки
KRenault Тrаfiс> vin vFlFLвVвбвY381232 видано 12.0з.2016, а ,rr,".
оформлення вказаного автомобiля на кордонi проведено 06.03 .2016;

- сертифiкат вiдповiдностi UA.193.0024983-16 на автомобiль марки
<Opel СоmЬо> viп WOLVXCF25B4295428 видано 21 .04,2о]t6, а митне
оформлення вказаного автомобiля на корлонi проведено 28.04.2016;

- сертифiкаТ вiдповiдностi UA.193.0025608-16 на автомобi"llь марки
KRenault Kengoo> чiп VF l FWl BB54600 4229 видано 29.04.2016, а ,"iп.
оформлення вказаного автомобiля на кордонi проведен о 29.04.20]-6.

На пiдставi пункту 7 роздiлу II Порядку оцiнювання дiяльностi органiв iз
сертифiкацii для iндивiдуального затвердження колiсних транспортних
засобiв, партiй частин та обладнання, затвердженого наказом
МiнiнфРаструктУри вiД 05.01 .2017 J\b l, заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii
УкраiнИ 30.01 .2011 за J\гs l25129993 (далi - Порядок оцiнювання), Управлiнням
безпеки на транспортi та технiчного регулювання Мiнiнфрu.rру*rур,
направлено запит вiд 06.10.2017 JYs 18/11940-17 до ТоВ <Рiвнестандарт) щодо
надання копiй сертифiкацiйних справ, якi згадуються у зазначених вище
матерiалах.

ТоВ <<Рiвнестандарт) листом вiд 23.10.2017 J\Ъ 124 повiдомило, що з l2
запитуваних сертифiкацiйних справ 10 - вiдсутнi через ско€ння крадiжки з
apxiBy тоВ <Рiвнестандарт), за фактом чого вiдкрито кримiнальне
ПРОВаДЖеННЯ J\b 12016180010004l99 Рiвненським вiддiлом полiцii Головного
управлiння Нацiональноi полiцii в Рiвненськiй областi. Поновити iнформацiю
щодо зазначених справ неможливо у зв'язку з проведенням |I-12.01.2017
генеральною прокуратурою Украiни вилучення документiв у Тов
<Рiвнестандарт)).

Матерiали сертифiкацiйних справ UA.CTR.005.0273]-|6 на автомобi-тtь
Марки <Renault Kengoo> чiп VFlFWlдв54580]201 та Uд.стR.005.0 |73_1б на
автомобiль марки <<Volkswagen Тrапsроrtеr> чiп WV 1 ZZZ7нZдн2Oзз7з
24.0З.201 б надано до Мiнiнфраструктури.

KpiM того, l3.10.20l7 до Мiнiнфраструктури надiйшов лист прокуратури
Волинськоi областi вiд 09.10.2017 м 17-178&вих-17 з доданою до ньогокопiсю постанови про анулювання сертифiкатiв вiдповiдностi:UА.l93.00l8б03_1б, UА.l9з.0000774-!6, UА.l9з.001б789-16,
UА.l93.00090зз- 16, UA.193.00007 72-тб UA. 193.0004750- l6,
UА.193.0024983-1б, UA.193.0012829-T6, UA.193.001 1289-16 на колiснi
транспоРтнi засоби, видаНi органом iз сертифiкацiТ тоВ <Рiвнестандарт>, якi
фактичнО не проходили випробування у випробувальнiй лабораторiТ
тоВ <Рiвнестандарт)) та на момент видачi сертифiкатiu вiдповiдностi
перебували за межами митноi територii Украiни.

ВОДНОЧаС 20.10.2017 До Мiнiнфраструктури надiйшов лист старшого
СЛiДЧОГО В ОСОбЛИВО ВажлиВих сгIравах Генеральноi прокуратури Укратни
ГУзя В. вiд 11.10.2017 Ns 30/l -З5722-|7 iз доданими *о.,i"rй- матерiалiв
досудового розслiдування в кримiнальному провадженнi
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J\ъ 420]',7140410000195, яке перебувас у провадженнi вiйськовоТ прокуратури
ЛьвiвськогО гарнiзонУ Захiдного регiону УкраТни, на 94 upny,rru*' ,Ьооотримання представниками ЛьвiвськоТ фiлii органу iз сертифiкацii
тов <<рiвнестандарт>) неправомiрноi вигоди за сприяння у виготовленнi
сертифiКата вiдпОвiдностi на колiсНий транспортний iасiб, який не вiдповiдае
вимогам евро-5.

ОБГОВОРЕННЯ

Лавренюк Ю. Ф, ЩелкуноВ А. В.' CaciH В. В.' Варшава М. М.' Комаров С. А.о
Герега I. В., Гринюк О. А., Коренчук 0. М.

пiд час опрацювання наданих матерiалiв Комiсiя прийшла до висновку,що сертифiкати вiдповiдностi Uд.193.0018603-16, Uд.193.001б789_1б,
UA. 193.000903з- 16, UA. 19з.00007 7 4-|6, UA. 19з.0000 772-16,UA.193.0004750-16, UА.l9з.0012829-|6, UА.l9з.0011289-16,
UA.1 9з.0024983- l6, UА.193.0025б08- 1б видано тоВ <Рiвнестандарт)) з
порушеннями правил сертифiкацii колiсних транспортних засобiв, оскiльки
сертифiкати видано без проходження транспортними засобами випробувань увипробувальнiй лабораторii через Тх вiдсутнiсть на митнiй територiТ УкраТни.
Iji порушення допущеннi ТоВ <Рiвнестандарт)) до моменту гIризначення його
органом iз сертифiкацiт для iндивiдуального затвердження колiсних
транспортних засобiв, партiй частин та обладнання вiдповiдно до наказу
Мiнiнфраструктури вiд 06.09.2016 N9 306.

пiдпунктом 9 пункту 4 Порядку призначення, вiдмови у призначеннi та
анулювання призначення органу iз сертифiкацiт для iндивiдуального
затвердження колiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.07.2O16 J\ъ 419(далi Порядок призначення), 

"rrruu.ro, що орган сертифiкаuiТ
признача€ться за умови якщо BiH протягом трьох ocTaHHix poKiB ,. допу.*uuпорушення, якi призводили до неправомiрноi видачi сертифiкатiв
вiдповiдНостi. РазоМ з цим, до заявИ про приЗначення органу iз сертифiкацii
длЯ iндивiдУальногО затвердЖеннЯ колiснйХ транспортних засобiв, партiй
частин та обладнання тов крiвнестандарт) iнформачiт щодо допущених
поруцень, якi призвели до неправомiрноi видачi сертифiка,гiв вiдповiдностi,
додано не було.

встановленi порушення тов <рiвнестандарт) свiдча,гь про надання домiнiнфраструктури недостовiрних вiдомостей у документах, що додавалися
до заяви про призначення та невiдповiднiсть органу iз сертифiкацii колiсних
транспоРтниХ засобiВ вимогам, визначеним у пiдпунктi 9 пункту 4 Порядку
призначення, що явля€ться пiдставою для ануJ]ювання призначення вiдповiдно
дО абзацiВ третьогО та четвертогО пiдпункту 4 пункту l3 Порядку
призначення.

kpiM того, Комiсiею розглянуто сертифiкацiйнi стравитоВ <Рiнестандарт)) UА.стR.005.02737-Iб на автомобiль марки <Renatrlt
Kengoo> чiп vFlFWlАВ54580720т та UA.CTR.005.0 т7зi.6 на автомобiль
марки <Volkswagen Тrапsроrtеr> vin Wvl ZZZ7HZAH20337з.
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У п.47 сертифiкату Uд.стR.005.02737-1б визначено, що автомобiJIьмаркИ <Renault Kengoo> vin VFlFWlАts5458072оl вiдповiдае piBHKl
екологiчноi норми Свро 5. Таку iнформачiю внесено до сертифiкаi.у на
пiдставi протокоЛу випробуванЬ 

""rrробуuальноТ 
лабораторii ТОВ к/{обробуl.

авто) вiд 25.11.2016 N 02731.005.16.Р. однак, Комiсiсю встановлено, щtl упротоколi, зокрема у п.2.6, iнформацiя щодо визначення екологiчного класу
КОЛiСНО ТРаНСПОРТНОГО ЗаСОбУ За маркуванням на вiдповiдrriсть вимогам
пункту 4.4 правил СЕК ООН 83-0б вiдсутня.

Iншi докумеНти, щО пiдтверДжуютЬ вказанУ вiдповiднiсть, у ма.герiа.lrах
сертифiкацiйних справ вiдсутнi.

Отримана iнформацiя свiдчить про внесення органом серт.ифiкацiiТОВ <<РiВНеСТаНДаРТ>) НеДОСТовiрних результатiв сертифiкацii noni.rur*
транспоРтниХ засобiВ UA.CTR.005.02737-1,6, щО "ur,".ro., пiдст,авою лJIяанулювання призначення тов <рiвнестандарт) органом iз з серт,ифiкацiт
iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв, пuрriи 

"u.r""та облаДнаннЯ вiдповiдНо дО абзацУ дру.о.о пiдпункту 4 пункrу iЗ ГIорядку
шризначення.

Таким чином, за результатами оцiнювання дiяльностiтов <рiвнестандарт) встановлено факти, що с пiлставою для анулювання
призначення органу iз сертифiкацiт для iндивiдуального затверлженIIяколiсних транспортних засобiв, партiй частин .га обладнання
ТОВ кРiнестандарт).

ВознюК З.О. звернувся до KoMicii з проханням (лист тоВ <Рiвнестандар,l.)
вiд 1б,11,2017 J\Ъ l41) щодо вiдклад."rЪ розгляду питання щодо оцiнювання
дiяльностi органу iз сертифiкацii iндивlдуального затвердження ко.цiсних
транспортних засобiв, партiй частин та обладнання тов <рiвнестандарт) узв'язкУ iЗ зверненняМ товарисТва до суду iз позовом про оскарження дiйпрокуратури Волинськоi областi, до прийняття судоМ рiшення по cyTi за
наслiдками розгляду скарги Тов <рiвнесьандарт).

ВиРIшиЛИ:

1. У зв'язку з тим, що пунктом 2 роздiлу Il Порядку оцiнювання
передбачено, що оцiнювання не повинно перевищувати 60 робсlчих лнiв з д3r.иодержання Мiнiнфраструктури скарги, звернення, або ri""^, передбаченихпунктоМ 2 роздiлУ I ПорядкУ оцiнювання, вiдхилити проханrrятоВ <РiвнесТандарт) щодо вiдкладення розглЯДу питання щодо оцiнювання
дiяльностi органу iз сертифiкацii iндивiдуального затвердження колiсних
транспортних засобiв, партiй частин та обладrIання тов <рiвнестандарт).

ГОЛОСУВАЛИ:
Рiшення прийнято одноголосно

2. За результати оцiнювання дiяльностi ТоВ <Рiвнес,гандарт)):
2.1. Рекомендувати Мiнiнфраструктури прийняти рiшенtlя проанулювання призначення органом iз сертифiкацiт дJIя iндивiдуапо*,,rr.о

затвердЖеннЯ колiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання
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тоВ <Рiвнестандарт)) (вул. Князя Володимира, 28 Б, оф.32, м. PiBHe, зз028сдрпоУ 38888641) вiдповiдно до абзацiв лру.о.о, третього та четвертого
пiдпункту 4 пункту l3 Порядку призначення.

2.2. УправлiннЮ безпеки на транспортi та технiчного регулювання
пiдготувати:

' проект наказу Мiнiнфраструктури про анулювання призначення
органу iз сертифiкацii для iндивiдуального затвердження ко.ltiсних
транспортних засобiв, партiй частин та обладнання тов <рiвнестандарт).

о проекти листiв Мiнiнфраструктури до тов <рiвнестандарт)),
ГенеральноТ прокуратури Украiни, дФС та гцС мвС щодо прийнятого
рiшення.

ГОЛОСУВАЛИ:
Рiшення прийнято.

Рiшення пiдтримали 8 членiв KoMicii:
Щелкунов А. В., CaciH в. в., Варшава м. м., Комаров с. А., Герега, I. в.
Гринюк О. А., елизарова Л. В

Утримався 1 член KoMicii К

/А. В. Щелкунов /

/ В. В. CaciH/

/ О. М. Коренчук/

М.Варшава./

lС. А.Комаров /

В. Герега /

/о. А. Гринюк /

Слизарова /Секретар KoMicii в.


