
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник MiHicTpa
iнфраструктури УкраТни, голова
KoMicii MiHicTepcTBa

и Украiни з питань
ня вик ня
Уго 8 року

: лАврЕнIок
18 року

протокол ль 29
засiдання KoMicii MiHicTepcTBa iнфраструктури Украiни з питань

забезпечення виконання Женевськоi Угоди 1958 року (далi - Комiсiя)

21.05.20l8

Головував: заступник
Лавренюк Ю.Ф.

ПРИСУТНI:
Члени KoMicii:

щЕлкунов
Антон Васильович

cACIH
BiKTop Володимирович

корЕнчук
оксана Михайлiвна

вАршАвА
микола Миколайович

елизАровА
Лiдiя Валерiiвна

MiHicTpa iнфраструктури УкраiЪи, голова

м. Киiв

KoMicii

генеральний директор Щиректорату з безпеки на
транспортi, заступник голови KoMicii

директор !епартаменту стратегiчного розвитку
дорожнього ринку та автомобiльних перевезень

заступник директора Юридичного департаменту -начальник вiддiлу представництва iHTepeciB усудових органах Мiнiнфраструктури

начаJIьник вiддiлу технiчного регулювання,
охорони працi та соцiальноТ полiтики Управлiння
безпеки на транспортi та технiчного p..ynro"un""
Мiнiнфраструктури

головний спецiалiст вiддiлу технiчного
регулювання, охорони працi та соцiальноТ
полiтики Управлiння безпеки на транспортi та
технiчного регулювання Мiнiнфрu.rрупrур",
секретар KoMicii



комАров
Сергiй Андрiйович

гЕрЕгА
IBaH Васильович

перевiрки фактiв
iндивiдушrьного

ПОРЯДОК ДЕННИЙz

Питання оцiнювання дiяльностi органу iз сертифiкацii iндивiдуального
затвердЖенIUI колiсниХ транспоРтних засобiв, партiй частин та обладнання
ТОВ <<ABToTexHocepBic>> за Ns UA.CTR.010 (вул. ТIIgз.Igццп, 162 а) к. 3,
м, Чернiгiв, |4020, елпоУ 32946875), на пiдставi листа Генеральноi
прокуратури УкраiЪи вiд 30.01.2018 м 30i l -з5"122-|7, ЩоДо внесення
недостовiрних даних до сертифiкатiв вiдповiдностi колiсних транспортних
засобiв та фактiв неправомiрноi ik видачi.

ОБГОВОРЕННЯ
Лавренюк Ю.Ф., Щегlкунов А. В., Caci' В. В, Коренчук О.М., Варшава м.м.
Комаров С. А., €лизарова Л. В., Герега r.B.

01.02.2018 до Мiнiнфраструктури надiйшов лисТ старшого слiдчого в
особливо важливих справах Генеральноi прокуратури Украiни Гузя В. вiд
30,01,20l8 J\ъ 30/1 ,35722-17 з проханням провести оцiнювання дiяльностiпризначеного органу iз сертифiкацii для iндивiдуального затвердженняколiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання
тоВ <<ABToTexHocepBic>) UA.CTR. 0l0 (далi - тоВ <<ABToTexHocepBic>) з метою

2

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

заступник начаJIьника Управлiння органiзацii
безпеки, розслiдування аварiй та подiй
начальник вiддiлу органiзацii безпеки та
розслiдування аварiй i подiй на наземному
транспортi Укртрансбезпеки

сертифiкат вiдповiдностi) та внесення недостовiрних 
"iдоrо.rей до них.За результатами оцiнюванняJc[ рý5уJrьrаr,ами оцlнювання встановлено, що в наданих

недостатньо фактичних даних для перевiрки обставин щодо:
матерiалах

недостоВiрностi результатiВ сертифiКацii колiсниХ транспортних засобiв,
партiй частин та обладнання;

надання недостовiрних вiдомостей У документах, що додавалися до заяви
про призначення;

невiдповiдностей призначеного органу вимогам, визначеним пунктом 4
порядку призначення, вiдмови у призначеннi та анулювання призначенняоргану iз сертифiкацii для iндивiдуального затвердження колiсних

транспортних засобiв, партiй частин та обладнання, затвердженого постановою
КабiнетУ MiHicTpiB УкраТНи вiД 01.07.2016 J\ъ 419 (далi - Гiор"док призначення).



ВИРIШИЛИ:

1, Рекомендувати Управлiнню безпеки на транспортi та технiчного
реryлювання MiHicTepcTBa iнфраструктури Украiни iформаuiю, надану листом
Генеральноi прокуратури УкраiЪи вiд ЪО.Оt2018 lVs ЗOZr -З5722-17, u."r, довiдома.

2, Рекомендувати Управлiнню безпеки на транспортi та технiчного
РеГУЛЮВаННЯ MiHicTePcTBa iНфРаСтруктури УкраiЪи пiд.оrу"ати проект листа
до Генера-пьноi прокуратури Украiъи про 

"чдчrrr" факьичrrих даних дляперевiрки обставин щодо:
недостовiрностi результатiв сертифiкацiI тоВ <<ABToTexHocepBic> колiсних

транспортних засобiв, партiй частин та обладнання;
надання тоВ <<ABToTexHocepBic>> недостовiрних вiдомостей у документах,

що додавалися до заяви про призначення; .!

невiдповiдностей тоВ <ABToTexHocepBic>> вимогам, визначеним пунктом 4Порядку призначення.

ГОЛОСУВАЛИ:

Рiшення прийнято одноголосно

/А. щЕлкунов /

. CACIH/

/о. корЕнчук/

/м. вАршАвА/

/с. комАров /

I. гЕрЕгА/

Секретар KoMicii /л. елизАровА /


