
ЗАТВЕРДЖУЮ
MiHicTpa

и Украiни, голова

. Лавренюк
2018 рокуll >>

протокол Nь 25

15.02.2018

Головував: заступник
Лавренюк IО.Ф.

ПРИСУТВtI:
Члени KoMricii:

присугнi на засiданнi koMicii:

щЕлкунов
Антон Васильович

CACIH
BiKTop Волсlдимирович

корЕнчук
оксана Михайлiвна

комАров
Сергiй Андрiйович

вАршАвА
микола Миколайович

засiдання KoMicii MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраТни з питань
забезrrечення виконання ЖеневськоТ Угоди 19Я po*i (д-i - Комiсiя)

MiHicTpa iнфраструктури УкраТни, голова

м. Киiв

KoMicii

начальцик Управлiння безпеки на транспортi та
технiчного регулювання, заступник голови KoMiciT

директор !епартаменту стратегiчного розвитку
дорожнього ринку та автомобiльних перевезень

заступник директора Юридичного департаменту -начальник вiддiлу представництва iHTepeciB у
судових органах Мiнiнфраструктури

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

начальник вiддiлу технiчного регулювання,
охоронИ працi та соцiальноi полiтики Управлiння
безпеки на транспортi та технiчного регулювання
Мiнiнфраструктури

УкраiЪи з питань



елизАроt}А
Лiдiя Валер,iiвна

2

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

ПРИСУТНI:
вознюк
Захар Олекс:андро|вич

Представник
ТОВ (ДП-СТАНДАРТI\4ЕТРОЛОГIЯ ООВ>

ПОРJШДОКiЩЕННИЙ:
Розгляд повторноi заяви тоВ (ДП-СТАндАртМЕтрологш ооВ)

(33028, м. PiBHe, ВУЛ. Князя Володимира, 28 Б, офiс 2, сдрпоу 38 IOO221)
вiд 31.08.:1017 м 08/17 на призначення органоМ iз сертифiкачii для
iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв, .ruрriи частин та
обладнання вiдповiдно до вимог Порядку призначення, вiдмови у призначеннi
та анулювiення призначення органу iз сертифiкацii для iндивiдуального
затверджен]ця ко-цiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання,
затвердженOго постановою Кабiнеr,у MiHicTpiB Украiни вiд 01.07.2016 J\ъ 419
(далi - Порядок призначення).

ОБГОВОРЕННrI
Лавренюк IO. Ф., ЩелкуноВ А. В.' CaciH В. В.' Варшава М. М.о Комаров С. А.,
€лизарова "П. В.

Щелкунов .А. В. : повiдомив, що до MiHicTepcTBa iнфраструктури Украiни
(далi - MiHicTepcT.Bo) надiйшов лист тов (Ш-СТАнддртпдЕтрологtя оов>
(33028' м. PiiBHe' вул. Князя Володимира' 28 Б' офiс 2' €лпоУ 38100229) (д-i -
заявник) вi;Ц 24.с||.2018 м 02ll8 iз повторною заявою та доданими до Hei
документами щод(о призначеннrI органом iз сертифiкацiТ для iндивiдуального
затвердженFIя колiсних транспортних засобiв, ix частин та обладнання,
вiдповiдно до Порядку призначення, вiдмови у призначеннi та анулювання
призначення оргаlrу iз сертифiкацiт для iндивiдуа-гrьного затвердження колiсних
транспортн?tх засобiв, партiй части[I та обладнання затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрilз УкраIни вiд 0 l .01 .20|б м 419 (д-i - Порядок призначення).

водночас, заявником не надано копiй сертифiкацiйних справ за
попереднiй перiодt Робiт з оцiнки вiдповiдностi, що не надас можливостi для ix
аналiзу, здiй:снення якого передбаченого пунктом 7 Порядку призначення.

Листом вiд 09.02.2018 J\b03/18 заявник повiдомив MiHicTepcTBo про
вiдсутнiСть пiдста-в для надання зап,итуваних копiй сертифiкацiйних..rрu".

Вознкlк з. о. : нагоЛосив, Що, на його Д}Мку, надання копiй
сертифiкацiilних справ не передбачено вимогами чинного законодавства.



ВИРIШИЛИ:

1. Розгляд питання вiдкласти до
cTpoKiB, передбачених законодавством.

ГОЛОСУВАЛИ:

рiшення прийнят,э одноголосн

Секретар KoMicii

наступного засiдання ItoMicii в N,Iежах

/А. В. Щелкунов /

/ В. В. CaciH/

О. М. Коренчук/

АД. М Варшава./

/С. А. Комаров /

/Л. В. Слiзарова /


