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протокол ль 30

м. Киiв

MiHicTpa iнфраструктури УкраТни, голова KoMicii

генера-гtьний директор ,щиректорату з безпеки на
транспортi, заступник голови KoMicii

директор .Щепартаменту стратегiчного розвитку
дорожнього ринку та автомобiльних перевезень

заступник директора Юридичного департаменту -
нач€шьник вiддiлУ предстаВництва iHTepeciB у
судових органах Мiнiнфраструктури
начаJIьник вiддiлу технiчного реryлювання,
охорони працi та соцiа_гlьноТ полiтики Управлiння
безпеки на транспортi та технiчного реryлювання
Мiнiнфраструктури
головний спецiалiст вiддiлу технiчного
регулювання, охорони працi та соцiальноТ
полiтики Управлiння безпеки на транспортi та
технiчного регулювання
секретар KoMicii

Мiнiнфраструктури,

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

засiдання KoMicii MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраiЪи з питань
забезпечення виконання Женевськоi Угоди 1958 року (далi - Комiсiя)

0б.07.2018

Головував: заступник
Лавренюк Ю.Ф.

ПРИСУТНI:
Члени KoMicii:

щЕлкунов
Антон Васильович

CACIH
BiKTop Володимирович

KoPEHtIyK
оксана Михайлiвна

BAPIIIABA
микола Миколайович

СЛИЗАРОВА
Лiдiя Валерiiвна

комАров
СJергiй Андрiйович



ПРИСУТНI:
жАров
KoHcTaHTiH
климЕнко
Олексанадр
КОЛIIАКОВ
Щмитро
кияшко
Роман
дорБишЕв
Володимир
ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
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представник .ЩП,ЩержавтотрансН.ЩIпроект

представник ЩП ЩержавтотрансНЩIпроект

заступни_к Генера-пьного директора ВААIД

представник корпорацii <УкрАВТО>

представник ТОВ "Уз[ЭУ-Украина''

1. РозгляД пропозиЦiй стосОвно внесення змiн до додатка 4 <Порядку
затвердження конструкцii транспортних засобiв, ix частин та обладнання>>,
затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa iнфраструктури Украiни вiд 17.08.20|2
лЬ 52l, зареестрованим у MiHicTepcTBi iнфраструктури УкраiЪи |4.09.20;12
за JФ |58612|898 (далi - Порядок затвердження), в частинi перенесення TepMiHiB
запровадження обов'язкових вимог щодо наявностi функцii електронноi
системИ контролЮ стiйкостi колiсного транспортного засобу.

2. Розгляд пропозицiй стосовно внесення змiн до додurкiв 2 та 4 Порядку
затвердженнrI в частинi запровадження перехiдних положень щодо гранично
допустиМих значень кiлькостi викидiв частинок з урахуванням правил еЕк
ооН Ns 83-07.

3. Розl,ляд листа !П к!ержавтотрансНЩIпроект> (методичного центру для
роботи з органами кJlасифiкацii) вiд 19.01.2018 J\b 1.15-15/35 щодо вкJIючення
лабораторii тоВ (ЛТК KMIP> (210l l, м. Вiнниця, вул. BaTyTiHa, |J4,
еДПОУ 34887l?0) ОО ПеРеЛiКУ Органiв класифiкацii автобусiв за параметрами
комфортностi вiдповiдно до пункту 6.9 Порядку визначеннrI класу
комфортностi автобусiв, сфери iхнього використання за видами сполучень та
режимаМи рухУ затвердЖеногО нак€воМ MiHicTepcTBa транспорту та зв'язку
УкраiЪИ вiд 14.04.2007 Nь 285, зареестрованого в MiHicTepcTBi юЪтицii Украiни
вiд 14.05.2005 за J\Ь449l1з'l66.

ОБГОВОРЕННЯ
Лавренюк Ю.Ф., Ще;lкунов А. В., Caciн В. В, Коренчук О.М., Варшава м.м.
Комаров С. А., €лизарова Л. В.
Керуючись наказом MiHicTepcTBa iнфраструкгури Уrqраiни вiд 14.0З.2017 Ng 100,
ВИРIШИJIИ:

1. ,Що пункту 1 порядку денного.
Внести змiни до Порядку затвердження в частинi перенесення TepMiHiB

обов'язкових вимог щодо H€UIBHocTi функцii електронноi системи контролю
стiйкостi при затвердженнi колiсних транспортних засобiв з перехiд"",
перiодом до 5 poKiB.

ГОЛОСУВАЛИ:
Рiшення прийнято одноголосно.
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2. Що пункту 2 порядку денного.
Внести змiни до ПорядкУ затвердженнrI В частинi встановлення

перехiдного положення протягоМ 3-х (трьох) poKiB з дати запровадження
гранично допустимих значень кiлькостi викидiв частинок згiдно з правилами
еЕк оон м 83_07.

ГОЛОСУВАЛИ:
Рiшення прийнято одноголосно.

З. ,Що пункту 3 порядку денного.
Прийняли рiшення щодо вкJIючення лабораторii тов (ЛТк (MIP) (210l l,

м. Вiнниця, вул. BaTyTiHa, 174, едпоУ 34ss7120) до перелiку dрганiв
класифiкацii автобусiв за параметрами комфортностi.

ГОЛОСУВАЛИ:
Рiшення прийнято одноголосно.

/А. щЕлкунов /

/в. сАсIFv

/о. KoPEHtIyK/

/м. вАршАвА/

/с. комАров /

Секретар KoMiciT /л. елизАровА /


