
Головував: заступник
Лавренюк IО.Ф.

ПРИСУТНI:
Члени KoMiciT:

щЕлкунов А. в.

кузнецов р. с.

!иректор !епартаменту стратегiчного розвиткудорожнього ринку та автомобiльних перевезень
N4iнiнфраструктури

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник MIiHicTpa
iнфраструктури УкраТни, голова

раТни з питань
ння

8 року

авренюк
0l7 року

!епартаменту забезпечення
аналiтичноТ роботи

протокол лt l8
засiдання KoMiciT I\4iHicTepcTBa iнфраструктури Украiни з питаньзабезпечення виконання Женевськоi Уiiод" rbiB |ony

04.0l .2017
м. КиТв

N4iHicTpa iнфраструктури УкраТни, голова KoMiciT

заступник начальника Управлiння - начальник
вiддiлу безпеки руху та перевезення небезпечнихвантажiв, екологiчноi безпеки та страховоТ
полiтики, заступник голови KoMiciT

лАN4ськиЙ д. в.

Заступник директора
комунiкацiТ та
Мiнiнфраструктури



вАршАвА MI. м.

горБАнъ А. L

понько А. ]v.

гринюк о. А.

2

[-оловний спецiалiст вiддiлу технiчного
РеГУЛЮВаНня" охорони прашi та соцiальноI
полiтики I\4iHi нфраструктури

Головний спецiалiст вiддiлу технiчного
реГулЮвання, охорони працi та соцiальноТ
полiтики i\4 i Hi нфраструктури

F{ачальник вiддiлу аналiзу аварiйностi Управлiння
органiзаЦiТ безпекИ, розслiдУвання аварiй тЬ подiй

ЗаступниК директора департаменту начальникУправлiння контролю на автомобiльному таMicbkoMy електричному транспортi !епартаменту
державного контролю Укртрансбезпеки

ПоРяДок ДЕннИ Й (додuсться).

ВИСТУПИЛИ:
ЛавренюК rо. Ф.' Ламський_ /{. в., КузнсцоВ р. с., Варшава м. м.,Щелкунов А. В., Горбань А. l., Гринюк О. А

тоВ (ЦЕНТР АВТо) надано документи, що пiдтверджують досвiдроботи у сферi оцiнки вiдповiдностi колiс""* ,рu"спортних засобiв не менш як

:Ё#"i'-, 
ЯКi ПРаЦЮЮть на пiдприсмствi за трудовим договором на постiйнiй

за результатами обговорення питань порядку денного

ВИРIШИЛИ:

l. До пункту l Порядку денного.

1,1, Вважати за доцiльне призначити ТоВ (ЦЕНТР АВ Го) органом iзсертифiКацii длЯ iндивiдуальногО затвердЖеннЯ колiсних транспортних засобiв,партiй частин та обладнання вiдповiдно до Порядку призначення, вiдмови упризначеннi та анулювання призначення органу iз сертифiкацiт Дляiндивiдуального затвердження noni.n"* транспортних засобiв, партiй частин таобладнання, Затвердженого постановою Кабiнету MIiHicTpiB украiни вiд0l .07.20l б л,r 4l 9 (далi - Порядок призначення ).



j

Таке рiшення пiдтримали 8 членiв KoMiciT:
Рiшення прийнято одноголосно

л-, -- --' 

'', Управлiнню безпеки на транспортi та технiчного регулюванняспlльно з виконавчим секретарем KoMiciT ni^.ory"ur" проект вiдповiдногоНакаЗУ МIiнiнфрасТрУкТУр}{ щодо призначення тов i,цвнтЁ Авто) органом iзсертифiкацiт для iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв,партiй частин та обладнання та оприлюднити його на офiцiйному веб-сайтiМiнiнфраструктури.

/Щелкунов А. В./

/Ламськи й Д. B.l

/Кузнсцов Р. С./

/Горбань А.

/Понько А. N4./

/Варшава ]\4. М./

/Гринюк О. А./

Виконавчий секретар KoMiciT Горбань


