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сектору державного фiнансового
Управлiння запобiгання корупцiI,
розслiдувань та

монiторингу
державного

нач€Lпьник вiддiлу технiчного реryлювання,
охорони працi та соцiа_гtьноТ полiтики Управлiння
безпеки на транспортi та технiчного реryлювання
Мiнiнфраструктури
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засiдання KoMicii MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраТни з питань
забезпечення виконання Женевськоi Угоди l958 року

I,7.|0.2017

Головував: заступник
Лавренюк Ю.Ф.

ПРИСУТНI:
Члени KoMicii:

Сергiй Андрiйович

вАршАвА
микола Миколайович

Присутнi на засiданнi KoMicii:

щЕлкунов
Антон Васильович

КУБАЛЬСЬКА _
КОЛТУНОВИLI
Свiтлана Сергiiвна

комлров

MiHicTpa iнфраструктури УкраiЪи, голова KoMicii

нач€rльник Управлiння безпеки на транспортi та
технiчного регулювання, заступник голови KoMicii

заступник директора .Щепартаменту стратегiчного
розвитку дорожнього ринку та автомобiльних
перевезень нач€uIьник вiддiлу розвитку та

регулювання ринку автомобiльних перевезень
Мiнiнфраструктури



СЛИЗАРОВА
Лiдiя ВалерiТвна

гЕрЕгА
IBaH ВасильовиIt

гринюк
Олександр Анатолiйович

кАлешков
Максим Володимирович
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головний спецiалiст вiддiлу технiчного
реryлювання, охорони працi та соцiа_гrьноТ полiтики
Управлiння безпеки на транспортi та технiчного
регулювання Мiнiнфраструктури, секретар KoMic ii

заступник нач€Lпьника Управлiння органiзацii
безпеки, розслiдування аварiй та подiй - начЕuIьник
вiддiлу органiзацii безпеки та розслiдування аварiй
i подiй на н€вемному транспортi Укртрансбезпеки

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

Представник
ТОВ (Ш-СТАНДАРТМЕТРОЛОГIЯ ООВ)

ПОРЩОК ЩЕННИЙ:
Розгляд заяви ТоВ (ДП-СТАНДАРТМЕТРоЛоПЯ ооВ) (3З028,

м. PiBHe, вул. Князя Володимира, 28 Б, офiс 2, СДРПОУ 38100229) вiд
31.08.2017 Jф 08/17 на призначення органом iз сертифiкацii для iндивiдуального
ЗаТВеРДЖеННЯ колiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання
вiдповiдно до вимог 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 01.07.2016 J\Ъ 419
(далi - Порядок призначення).

ВИсТУПИЛИ:

Лавренюк Ю. Ф., Щелкунов А. В., Кубальська - Колтунович С.С.,
Варшава М. М., , Комаров С.А., Герега I.B., Каленiков М.В.

За результатами обговорення питань порядку денного встановлено:
о сфера акредитацii органу оцlнки вiдповiдностi

тоВ (ДI-СТАндАртМЕтролОгш ооВ) не У повномУ обсязi охоплюс види
продукцii та документи, на вiдповiднiсть яким проводиться оцiнювання
вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження колiсних транспортних
засобiв, партiй частин та обладнання вiдповiдно до вимог пiдпункту два
пункту 4 Порядку призначення;

о ТоВ (ДП-СТАНДАРТМЕТРоЛоГш ооВ) надало недостовiрнi даннi
щодо працiвникiв, якi працюють на пiдприемствi, в ycTaHoBi, органiзацii за
ТРУДОВИМ ДОГовором на постiйнiй ocHoBi, з вiдповiдною профiльною освiтою та



менш як один
призначення.

ВИРIШИЛИ:

2. Управлiнню безпеки
пiдготовити лист до ТОВ
прийнятого рiшення.

ГОЛОСУВАЛИ:

Рiшення прийнято одноголосно

на транспортi та технiчного реryлювання
к!П-СТАНДАРТМЕТРОЛОГIЯ ООВ) щодо

кунов /

'l С.С. Кубальська - Колтунович /

/М. М Варшава./

. Комаров /

Герега /

/О. А. Гринюк /

/Л. В. елiзарова /

досвiдом роботи у сферi оцiнки вiдповiдностi колiсних транспортних засобiв не
piK, що перебачено пiдпунктом три пункту 4 Порядку

l. Керуючись пiдпунктами Дво, три пункту l0 Порядку призначення,
пiдпунктом три пункту б Положення про Мiнiнфраструктури затвердженого
llостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30.0б.2015 J\Ъ 460 та наказу
Мiнiнфраструктури вiд 01.03.2013 jъ 126 <Про здiйснення заходiв щодь
виконання Угоди про прийняття сдиних технiчних приписiв для колiсних
транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути
встановленi таlабо використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови
взаемноГо визнаНня офiцiйниХ затвердЖень, виданих на ocHoBi цих приписiв,
1958 року з поправками 1995 року), вiдмовити у призначеннiтоВ (ДП-СТАндАртМЕтрологш оов> органоМ iз сертифlкацii для
iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв, партй частин та
обладнання.

ГОЛОСУВАЛИ:

Рiшення прийнято одноголосно

Секретар KoMiciT


