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f'оловний спецiаrIiсr. вiддiлу технiчного
регулювання, екологiчнот безпеки та cTpaxoBor'полiтики f{епарr.аменту безпеки на .гранспорr.i
Мiнiнфраструктури, виконавчи й секретар

головний спецiалiст вiддiлу управлiння проектамита програмами !епартаменl.у стратегiчного
роЗВитку дорожнього ринку та автомобiльних
перевезен ь Мiнiнфраструктури

tиректор !епартаменту r.ранспортнот безпеки,
розслiдування аварiй ,га подiй на транспортi
lержавноТ с.гlужби УкраТни з безпеки натранспортi

ЗастУпник директора fiепартаменту наданняадмiнiстративних послуг j.p*ur"bT .r}*О"
УкраТни з безпеки на транспортi

Начальник вiддiлу технiчного регулювання,екологiчноТ безпеки та страховоТ полiтики
lепартаменту безпеки на транспортiмiнiнфраструктури (за ловiренiстю вiдТеРЛеЦЬкоТ _I.B. зас.гулника дирек.ора
fiепартаменту безпеки на транслор.гi - ,ou.nurron"n

р'дд]пу охорони Працi та соцiального захисту
Мiнiнфраструктури )

головний спецiалiст вiддiлу спiвробiтництва змiжнародними органiзацiями та МФО
fiепартаменту мiжнародного спiвробiтництва
Мiнiнфраструктури (за довiренiс.гrо вiдкошман М.с. директора !епартаментуМiЖнародного спiвроdirп"цruч
Мiнiнфраструктури )

/{ирек,гор 1'ОВ <<Рiвнесr.анлар.г)

Генеральний директор ВсеукраТнськоi асоцiацiТ
автомобiльних iмпортерiв i дилерiв (ВААIД)



з

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (додаеться).

ВисТУПИЛИ:
Лавренюк ю.Ф., Литовченко я.А., Ламський д.в., Кузнецов р.с.,
Щелкунов А.В., Горбань A.I., Майборода ю.м., Вознюк, з.о,, Назаренко о.Ю.
за результатами обговорення питань порядку денного

ВИРIШИЛИ:

1. До пункту 1 Порядку денного.
l. Наданi на попередньому засiданнi koMiciT директоромтов <рiвнестандарт) копii документiв щодо квалiфiкачiт працiвникiв, якi

працюють на пiдприсмствi для пiдтверлження вiдповiдностi пiдпункту З
пункту 4 Порядку призначення, прийнято до справи.

за результатами розгляду документiв, що надiйшли домiнiнфраструктури вiд тов крiвнестнадарт> щодо призначення органом iз
сертифiКацii длЯ iндивiдуальногО затвердЖеннЯ колiсних транспортних засобiв,
партiй частин та обладнання було зроблено висновок про невiдповiднiсть уповнiЙ Mipi Порядку призначення, вiдмови у призначеннi та анулювання
призначення органу iз сертифiкацii для iндивiдуального затвердження колiсних
транспортних засобiв, партiй частин та обладнання, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0 0.07 ,20l б J\b 4l9 (далi - tiор"док призначення),
а саме:

_ не пiдтверлжений досвiд робiт З оцiнки вiдповiдностiтов крiвнестандарт)' який повинен становити не менше' нiж 3 роки (що
вимагасться пiдпунктом 5 пункту 4 Порядку призначення);

- не пiдтверджено факт дотримання виконання пiдпункту 9 пункту 4
Порядку призначення. За iнформацiею, наданою Мiн"*о"оrрозвитку (лист вiд
l8.08.2016 J\Ъ з43|-0512675з-03) та НдАУ (лист вiд l2.08.2}io tъ 1-615-0975), а
також за результатами проведеного аналiзу сертифiкацiйних справ тов
<Рiвнестандарт) виявленО невiдпоВiдностi, щО ставлятЬ пiд .yrniu фактпроведення випробувань, а також свiдчить про недотриманнятов крiвнестандарт)) вимог щодо аналiзування прото*опir, на пiдставi яких
вонИ видаютЬ сертифiкати вiдповiдностi колiсних транспортних засобiв;

- не дотримано пiдпункт 4 пункту 4 Порядку призначення сфера
акредитацiТ випробувальноi лабораторii тоВ <Рiвнестандарт) не вiдповiдае
обсягам, передбаченим законодавством для iндивiдуало"ь.о затвердження
колiсниХ транспоРтниХ засобiв, що були у користуваннi.

1.1. Пiд час засiдання koMiciT отримано вiдповiднi пояснення та копiт
документiв вiд представника тов <рiвнестандарт) щодо:

- пiдтвердження досвiду робiт з оцiнки вiдповiдностi Надано копiю
сертифiката вiдповiдностi заре€строваного в PeccTpi органу сертифiкацiТ
тоВ кРiвнестандарт) за номером 002 вiд l З вереснЯ 20 i3 року;

- фактiВ порушеНь за резУльтатамИ аналiзУ ..рr"фi*ацiйних справ, що
9ygy наданi на розгляд KoMicii (UA 1.19З.0l5З998-14, вiд 26.|2.2014, продукцiя:
ТЯГАЧ СIДЕЛЪНИЙ ОДГ FТ ХF105, Б/К; Uд 1.19з.00зз052-15, вiд l1.06.20l5,



продукцiя: АвтомоБIлъ пАсюкирськиЙ MBKСEDES-BENZ Е200, Б/к;UA 1, l93.006 47.5з-15, вiд 26.08.20 i5, пРодукцiя: АвтомоБIльПАСюкирсъкий RENAULI мЕG;G, Б/К;) та iнформацii, наданотвiд Мiнекономрозвитку та нААу, надано поясненнятехнiчних помилок, В одн очас дир ектор ТОв <PiB н ecTu"ouor,,1Н?o*xH il,# ;пiдприемствi 
"т. не працююr, фахiвцi, якi 

. 
зазначенi у сертифiкацiйнихсправах' ЩО булИ наданi на розгляД KoMicii. KpiM 'rо.о, 

директоромтов крiвнестандарт> наголошено' що iнформацiя, яка зазначаеться усертифiкатах, передавалась до MiHeKoHorn"ri'"* ;;; ooounoroT ресстрацiТсертифiкатiв. За результатами опрацювання наданот тов <рiвнестандарт))iнформацiт, сертифiкаiи бу ли зареестрованi I\4iнекономрозвитку.
!одатково повiдйлено, що з Випробу"uп""оо лабораторiсютов (сдс Авто) Тов <рiвнестандарт) не спiвфuчъrrо ru внесено змiни доштатногО розписУ працiвнИкiв, якi пРаЦюють на цьому пiдприемствi;- дотримання 

_пiдпунктУ 4. nyylTy 4 Порядку призначення надано копiюугоди про спiвробiтництво вiд lo.riB.zolб Jф зiоlв з ВипробувальноюЛабОРаТОРiеЮ <!ОСЛiДНИК> Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю(ВЕЛТЕСТ>>, атестат про акредитацiю llЪ 2Н822 вiд22.07,2016,
З урахуванняМ отриманих пояснень та пiдтверлжуючих копiй документiв,вважати за доцiльне призначити тов кРiвнестандарт) органом iз сертифiкацiТ

Ж#Н"JЁffi;;;. "'"еРДЖеННЯ КОЛiСНИХ Транспортних засобiв, партiй

водночас членами koMiciT наголошено щодо необхiдностi сумлiнногодотримання вимог законодавства пiд час здiйснення заходiв з сертифiкацii.ктзта необхiдностi посилення контролю за роботою працiвникiв пiд час аналiзу таоформлення вiдповiдноТ документацiТ.

Таке рiшення пiдтрима лп 7 членiв KoMiciI:
Лавренюк Ю.Ф., Кузнецов р.с.,_Ламський д.в., Щелкунов А.В., Горбань A.I.,Майборода Ю.М., Паскалюк А.М.
Вiд прийняття рiшення утримал 

"ся 
4 члени KoMiciT:Сiкайло в,м., Литовченпо Я.А., Коренчук о.м , Меркулова Fl,B.
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арт)) щодо повiдомлення про прийняте рiшення,

/Кузнецов Р.С./

/Ламський Д.В./

/Сiкайло В.М./



/Щелкунов А.В.i

iКоренчук О.N4./

/I-орбань A.I./

/Майборода Ю.М./

/Паскалюк A.N4./

/Мlеркулова Fl.B./
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