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зaсiдaнняКoмiсiiМiнiстep.'"у,ffiЖffi.nl'un"зaбeзпeчeння
ВИКОнання Угоди про прийняття единих технiчних приписiв для колiсних
ТРаНСПортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути
ВСТаНОВЛеНi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про

УМОВИ ВЗаеМНОГО Визнання офiцiЙних затверджень, виданих на ocнoвi цих
приписiв, 1958 року з поправками 1995 року

07.02.2018 м. Киiв

ГОЛОвУвав: заступник MiHicTpa iнфраструктури Украiни, голова KoMicii
Лавренюк Ю.Ф.

Присутнi члени KoMicii:

.щЕлкунов
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BiKTop Володимирович

комАров
Сергiй Андрiйович

.вАршАвА
,микола Миколайович

СЛИЗАРОВА

начаJIьник Управлiння безпеки на транспортi та
технiчного регулювання, заступник голови KoMicii

директор Щепартаменту стратегiчного розвитку
дорожнього ринку та автомобiльних перевезень

завiдувач сектору державного фiнансового
монiторингу Управлiння запобiгання корупцii,
внутрiшнiх розслiдувань та державного
фiнансового монiторингу

нач€Lльник вiддiлу технiчного регулювання,
охорони працi та соцiальноi полiтики Управлiння
безпеки на транспортi та технi.rного регулIовання
Мiнiнфраструктури

головний спецiалiст вiддiлу технiчного
реryлювання, охорони працi та соцiальноТ
полiтики Управлiння безпеки на транспортi та
технiчного регулювання Мiнiнфраструктури,

.IIiдiя Валерiiвна
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секретар KoMicii

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

гринюк
Олександр Анатолiйович

ПРисУТНI:
АгЕев
Володимир Борисович

жАров
Костянтин Сергiйович

климЕнко дослiдження
екологtl

перший заступник директора з науковоi роботи
ЩП кЩержавтотрансНЩIпро ект))

заступник директора з HayKoBoi роботи
ЩП <!ержавтотрансН.ЩIпроект)

заступник завiдувача лабораторii
Олексiй Андрiйович використання паJIив та

ДП <ДержавтотрансНЩIпроект)

БондАр
Олександр Васильович

провiдний iнженер лабораторii дослiдження
використання палив та екологii
ДП <ДержавтотрансНЩIпроект))

ПОРЯДОК ДЕННИЙз

Питання порядку денного:

1. РОЗГЛяД роЗ'яснень технiчноi служби - ДП кЩержавтотрансН,ЩIпроект>
ЩОДО МОЖJIиВостi застосування €tльтернативних технiчних приписiв для цiлей
iндивiдуального затвердження завершених колiсних транспортних засобiв
категорiй М1 та Nl, якi виготовляються великими серiями для краiн, якi не е
державами-членами ес, для колiсних транспортних засобiв, що були у
користуваннi i призначенi для ринку сшА, у частинi оцiнки вiдповiдностi
екологiчним вимогам, якi дiють в YKpaiHi.

З Метою забезпечення однозначностi дiй i рiшень органiв iз сертифiкацii
ктз.

2. Розгляд ухв€Lпи Рiвненського окружного адмiнiстративного суду
ВiД 27.\|.2017 У справi Ns 8|7l\853ll7, щодо вжиття заходiв забезпечення
адмiнiстративного позову тоВ <Рiвнестандарт) шляхом зупинення дiI наказу
МiНiНфРаСТрУктури вiд 23.11.2017 J\b 403 <Про анулювання призначення
тов <рiвнестандарт) органом iз сертифiкацii для iндивiдуа-гrьного
затвердження колiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання)>
(Даrri -НаказУ Nэ403) до набрання законноi сили рiшенням суду у данiй справi.



.Що пункту

aJ

1 порядку денного.

Клименко о. А., презентував членам KoMicii рекомендацiiСлухали:
РОЗРОбЛеНi технiчною службою - ЩП к.ЩержавтотрансНffIпроект) до висновку
З ПОЯСНеННЯМИ, ЩОДО Виконання вимог Порядку затвердження конструкцii
ТРаНСПОРТНИХ засобiв, ix частин та обладнання затвердженого наказом
Мiнiнфраструктури вiд l7.08.2012 М 521, зареестрованого у Мiнюстi УкраТни
|4.09.20|2 За Ns 1586/21898, iз змiнами, затвердженими наказом
Мiнiнфраструктури вiд 22.05.2017 }ф l88 у частинi оцiнки вiдповiдностi КТЗ,
ЩО бУли У користуваннi, призначених для ринку США, щодо вiдповiдностi
екологiчним вимогам, якi дiють в YKpaTHi (далi-рекомендацii).

Запропонував ознайомити з рекомендацiями призначенi органи iз
СеРтифiкацii для iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв,
ПаРТiЙ частин та обладнання, ,,Щержавну фiскальну службу лля використання у
ПОТОЧНiЙ роботi, а також розмiстити на сайтi MiHicTepcTBa для ознайомлення
|РОМаДян з метою уникнення ввезення в Украiну невiдповiдних колiсних
ТРаНСПОРТНИХ Засобiв, що були у користуваннi та призначенi для ринку CIIIA.

ВиРIШиЛИ:

1.1. Ухвалити рекоменлачii технlчноl служби
Дl КДержавтотрансНЩIпроект)), як додаток до висновку технiчноТ служби -
ДП <ДержавтотрансНЩIпроект)), щодо можливостi застосування
аЛЬТеРНаТИВНИХ технiчних приписiв для цiлеЙ iндивiдуального затвердження
ЗаВеРШеНИХ колiсних транспортних засобiв категорiЙ Ml та Nl, якi
ВИГОТоВляються великими серiями для краiн, якi не е державами_членами еС
затвердженого наказом Мiнiнфраструктури вiд l8.11 .2016 Ns 408.

1.2. Технiчнiй службi ДП<ДержавтотрансНЩIпроект) забезпечити
ОбГОВОрення рекомендацiй iз заiнтересованими суб'ектами господарювання.

За результатами обговорення надати Мiнiнфраструктури рекомендацii
для розмiщення ix на офiцiйному веб-сайтi MiHicTepcTBa.

1.3. Управлiнню безпеки на транспортi та технiчного регулювання
Забезпечити розмiщення рекомендацiй на офiцiйному веб-сайтi MiHicTepcTBa, та
НаДаТИ Для Врахування в роботi призначеним органам iз сертифiкацii для
iНДИвiдУа.пьного затвердження колiсних транспортних засобiв, партiй частин та
обладнання.

ГОЛОСУВАЛИ:
Рiшення прийнято одноголосно.



Що пункry 2 порядку денного.

ОБГОВОРЕННЯ
Лавренюк Ю. Ф., ЩеJIIсунов А. В., CaciH В. В., Варшава М. М.о Комаров С. А.,
Гринюк О. А., €лизарова Л. В.

Ухвалою Рiвненського окружного адмiнiстративного суду вiд 2'l .11.20|7
У СПРаВi Ns 8l'7ll853l|7 вжито заходiв забезпечення позову
тоВ кРiвнесТандарт) шляхом зупинення дii Наказу Jф 403 до набрання
законноi Qили рiшенням суду у данiй справi, а ухв€Lлою Рiвненського окружного
адмiнiстРативногО судУ вiд |9.I2.20l7 встановлено наступний порядок
виконання ухв€tли про вжиття заходiв щодо забезпечення позову вiд2].lt.20l'l
- зобов'язано Мiнiнфраструктури негайно розмiстити на офiцiйному веб-сайтi
MiHicTepcTBa iнформацiю про зупинення дii Наказу Nч 403 вiдповiдно до ухвалисуду про вжиття заходiв забезпечення позову вiд 27 .||.20|7;
- зобов'ЯзанО МiнiнфРаструктурИ негайнО повiдомити Головний сервiсний
ЦеНТР МВС УКраiЪи та .Щержавну фiск€Lльну службу Украiни про зупинення дii
НаказУ Ns 403 вiдповiдно до ухв€Lли суду про вжиття заходiв забезпечення
позову вiд27.|1.20|1.

На ВИКОНаНня УхвЕlли Рiвненського окружного адмiнiстративного суду
ВiД 19.12.2017 iнформаuiю про зупинення дii Наказу Ns 403 розмiщено на
офiцiйному веб-сайтi MiHicTepcTBa, а також листом Мiнiнфраструктури
ВiД 21 .|2.2017 N9 5946ll8l\4-|7 поiнформовано Головний сервiсний ценф МВС
украiъи та Щержавну фiскztльну службу Украiни про зупинення дii вказаного

Таким чином, Мiнiнфраструктури
Рiвненського окружного адмiнiстративного
J\b 8l7l|853l|7, яка набрала законноi сили,
вимог законодавства.

разом з тим, на адресу Мiнiнфраструктури систематично надходять листи
суб'ектiв господарювання, громадян, Т& правоохоронних органiв, щодо
ДiЯЛЬНОСтi ТОВ кРiвнестандарт)), як органу iз сертифiкацii для iндивiдуального
затвердЖеннЯ колiсниХ транспортних засобiв, партiй частин та обладнання пiд
час дii з€вначених Ухвал.

з метою вреryлювання порушених питань у зверненнях, запропоновано
Мiнiнфраструктури вiдкоригувати iнформаuiю на сайтi MiHicTepcTBa.

ВИРIШИЛИ:

2.L. Запропонувати Управлiнню безпеки на транспортi та технiчного
реryлювання Мiнiнфраструктури вiдкориryвати iнформацiю на офiцiйному
веб-сайтi MiHicTepcTBa в роздiлi <<Безпека на транспортi> / пiдроздiл <!iяльнiсть
KoMicii Мiнiнфраструктури з питань забезпечення виконання Женевськоi Угоди

забезпечено
суду вiд

у повному

виконання ухваJIи
|9.|2.20l"| у справi
обсязi вiдповiдно до

4
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1958 року)), активне посилання <Перелiк призначених органiв iз сертифiкацii
колiсних транспортних засобiв>>, та в активному посиланнi - крiшення
MiHicTepcTBa iнфраструктури Украiни про анулювання призначення органу iз
сертифiкацii колiсних транспортних засобiв.

2.2. Рекомендувати Управлiнню безпеки на транспортi та технiчного
реryлювання Мiнiнфраструктури пiдготувати листи з вiдповiдними
роз'ясненнями до .Щержавноi фiскальноi служби Украiни та Головному
cePBicHoMy центру MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни, щодо прийнятого
рiшення.

ГОЛОСУВАЛИ:
Рiшення прийнято одноголосно

В. Щелкунов

В. CaciH/

/М. М Варшава./

/С. А. Комаров /

Секретар КоплiсiТ

/о.А.

/л. в.

Гринюк /

елизарова /

lA.


