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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд матеріалів, які надійшли в рамках проведення оцінювання 

діяльності призначеного органу ТОВ «ЦЕНТР АВТО» (вул. Перемоги, 20, літ. 
А, офіс 1, м. Київ, 03170, ЄДРПОУ 38683765) за номером UA.CTR.008.

2. Розгляд матеріалів, які надійшли в рамках проведення оцінювання 
діяльності призначеного органу ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» (вул. Князя 
Володимира, 28Б, офіс 32, місто Рівне, Рівненська обл., 33028, ЄДРПОУ 
38888641) за номером UA.CTR.005.

ВИСТУПИЛИ:

0 . Задорожний довів до відома присутніх, що підставами для проведення
оцінювань призначених органів ТОВ «ЦЕНТР АВТО» та 
ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» є листи-звернення Подільської окружної 
прокуратури м. Києва, де була зазначена інформація про можливі факти 
недостовірних результатів сертифікації колісних транспортних засобів, партій 
частин та обладнання, допущені ТОВ «ЦЕНТР АВТО» та
ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ».

Процедура оцінювання діяльності органів із сертифікації здійснюється 
відповідно до та із дотриманням вимог;

Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення 
органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних 
транспортних засобів, партій частин та обладнання, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 419 (далі -  Порядок призначення).

Порядку оцінювання діяльності органів із сертифікації для
індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та 
обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури 05.01.2017 № 1, 
зареєстрованим у Мін’юсті 30.01.2017 за № 125/29993 (далі -  Порядок 
оцінювання).

Далі запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Розгляд матеріалів, які надійщли в рамках проведення оцінювання 
діяльності призначеного органу ТОВ «ЦЕНТР АВТО» (вул. Перемоги, 20, 
літ. А, офіс 1, м. Київ, 03170, ЄДРПОУ 38683765) за номером UA.CTR.008.

І. Сулицька поінформувала прис)ггніх щодо наступного.
До Міністерства інфраструктури України надійщов лист Подільської 

окружної прокуратури м. Києва від 28.06.2022 № 10.57-45-2540ВИХ-22 про 
виявлені можливі факти недостовірних результатів сертифікації колісних 
транспортних засобів, які є підставою для прийняття рішення про анулювання 
призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних



транспортних засобів відповідно до абзацу другого підпункту 4 пункту 13 
Порядку призначення.

Зокрема, у вищевказаному листі зазначається, що під час досудового 
розслідування установлено, що ТОВ «ЦЕНТР АВТО» видано сертифікат 
відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного 
засобу UA.008.067065-22 на автомобіль Mercedes-Benz ЕЗОО, ідентифікаційний 
номер WDB1240301В026816, до якого внесено відомості щодо його 
відповідності нормам викидів ЄВРО-2.

Водночас, у листі Подільської окружної прокуратзфи м. Києва зазначено, 
що встановлено, згідно з даними виробника, отриманими за ідентифікаційним 
номером автомобіля, даний транспортний засіб було виготовлено в 1989 році 
для ринку Японії.

Також у листі зазначено, що у додатку до сертифіката UA.008.067065-22 
вказано, що у якості доказів підтвердження відповідності транспортного засобу 
нормам викидів за Правилом ЄЕК ООН 83-03 органом сертифікації 
використано протокол випробувань випроб)^альної лабораторії 
ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ» №300/14.600330/6-22 від 13.06.2022. Водночас, 
зазначена лабораторія не акредитована для проведення випробування викидів 
транспортного засобу за циклами Правила ЄЕК ООН 83-03.

Також у листі стверджується, що на вказаному транспортному засобі не 
могло бути маркування щодо відповідності Європейським Правилам або 
еквівалентним їх  Директивам, оскільки такий екологічний стандарт викиду, що 
регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах, як ЄВРО-2 було прийнято 
та введено в дію у 1995 році. Також у листі зазначено, що оскільки 
транспортний засіб було виготовлено для ринку Японії, він не був 
сертифікований для Європи.

У зв’язку з цим, у листі стверджується, що на законних підставах 
маркування Європейським документам і затвердженням типу не могло бути 
нанесено.

За таких обставин, як стверджується у листі, ТОВ «ЦЕНТР АВТО» 
допущено факт недостовірних результатів сертифікації колісного 
транспортного засобу Mercedes-Benz ЕЗОО, ідентифікаційний номер 
WDB1240301В026816, щодо його відповідності нормам викидів ЄВРО-2.

Мінінфраструктури відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу І 
Порядку оцінювання, та з метою виявлення фактів недостовірних результатів 
сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, 
провело оцінювання діяльності призначеного органу ТОВ «ЦЕНТР АВТО» 
(вул. Перемоги, 20, літ. А, офіс 1, м. Київ, 03170, ЄДРПОУ 38683765) за 
номером UA.OTR.008.

З метою належного аналізу інформації, яка стосується діяльності 
призначеного органу ТОВ «ЦЕНТР АВТО», від Подільської окружної 
прокуратури м. Києва на адресу Мінінфраструктури, а також відповідно до 
абзаців першого та другого пункту З розділу II Порядку оцінювання



Мінінфраструктури листом від 22.07.2022 № 3514/27/14-22 звернулося до 
ТОВ «ЦЕНТР АВТО» з проханням надати до Мінінфраструктури сертифікат 
відповідності № UA.008.067065-22 від 13 червня 2022 року та документи, на 
підставі яких його видано.

ТОВ «ЦЕНТР АВТО» листом від 17.08.2022 № 22.08.17/11 поінформувало, 
що не здійснювало видачу такого сертифіката.

М. Найєм попросив присутніх представників ТОВ «ЦЕНТР АВТО» 
підтвердити зазначену у їх листі інформацію.

С. Скоробрух підтвердив, що ТОВ «ЦЕНТР АВТО» не видавало 
сертифікат відповідності № UA.008.067065-22 від 13 червня 2022 року на 
автомобіль Mercedes-Benz ЕЗОО, ідентифікаційний номер 
WDB1240301B026816.

С. Александров запитав у представників ТОВ «ЦЕНТР АВТО» чи видавав 
ТОВ «ЦЕНТР АВТО» сертифікат відповідності за № UA.008.067065-22 на інші 
автомобілі.

На що С. Скоробрух підтвердив, що такий сертифікат було видано на 
FORD Escape та надав для підтвердження засвідчений витяг із Журналу 
реєстрації заявок та виданих сертифікатів відповідності.

Керуючись пунктом 5 розділу І Порядку оцінювання, наказом 
Мінінфраструктури від 14.03.2017 № 100 «Про затвердження Положення про 
Комісію Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання 
Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних 
засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або 
використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання 
офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 
1995 року», наказом Мінінфраструктури від 01.03.2013 № 126 «Про здійснення 
заходів щодо виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для 
колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть 
бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про 
умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих 
приписів, 1958 року з поправками 1995 року», та у зв’язку з не виявленням за 
результатами оцінювання діяльності органу із сертифікації колісних 
транспортних засобів ТОВ «ЦЕНТР АВТО» фактів недостовірних результатів 
сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання,

ВИРІШИЛИ:
за результатами оцінювання діяльності призначеного органу із 

сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, 
партій частин та обладнання ТОВ «ЦЕНТР АВТО» (вул. Перемоги, 20, літ. А, 
офіс 1, м. Київ, 03170, ЄДРПОУ 38683765) за номером UA.CTR.008, прийняти 
позитивне ріщення, оскільки не виявлено фактів, що є підставами для 
анулювання призначення;



рекомендувати Мінінфраструктури прийняти рішення про відсутність 
підстав для анулювання призначення органу із сертифікації для 
індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та 
обладнання ТОВ «ЦЕНТР АВТО» (вул. Перемоги, 20, літ. А, офіс 1, м. Київ, 
03170, ЄДРПОУ 38683765) за номером UA.CTR.008.

ГОЛОСУВАЛИ:
За__8__, проти__-
Рішення прийнято.

, утримались - .

2. Розгляд матеріалів, які надійшли в рамках проведення оцінювання 
діяльності призначеного органу ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» (вул. Князя 
Володимира, 28Б, офіс 32, місто Рівне, Рівненська обл., 33028, ЄДРПОУ 
38888641) за номером UA.CTR.005.

І. Сулицька поінформувала присутніх щодо наступного.
До Міністерства інфраструктури України надійшов лист Подільської 

окружної прокуратури м. Києва від 28.06.2022 № 10.57-45-2541ВИХ-22 (далі -  
лист прокуратури) про виявлені можливі факти недостовірних результатів 
сертифікації колісних транспортних засобів, які є підставою для прийняття 
рішення про анулювання призначення органу із сертифікації для 
індивідуального затвердження колісних транспортних засобів відповідно до 
абзацу другого підпункту 4 пункту 13 Порядку призначення.

Зокрема, у вищевказаному листі прокуратури зазначається, що під час 
досудового розслідування установлено, що ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» видано 
сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного 
транспортного засобу UA.005.041187-22 на автомобіль OPEL COMBO, до якого 
внесено відомості про його категорію МІ.

Водночас, у листі прокуратури стверджується, що відповідно до 
Класифікації колісних транспортних засобів, яка є додатком Єдиних вимог до 
конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що 
експлуатуються, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
22.12.2010 № 1166, (далі - Класифікатор) Категорія М - механічні колісні 
засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення 
пасажирів та їх багажу, що класифікуються за категоріями та класами 
відповідно до таблиці 2.

У таблиці 2 Класифікатора зазначено, що до категорії МІ відноситься 
колісний засіб, що відповідає таким вимогам:

1) призначений для перевезення пасажирів, у якому кількість місць для 
сидіння без урахування місця водія не перевищує восьми (легковий 
автомобіль);

2) не передбачає місця для пасажирів, які стоять;



3) кількість місць для сидіння може обмежуватися одним місцем для водія.
Водночас, відповідно до технічного паспорту Республіки Польща на даний 

автомобіль, OPEL COMBO є вантажним, та його тип (D3) визначено як 
COMBO VAN.

Як стверджується у листі прокуратури ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» 
допущено факт результатів недостовірної сертифікації колісного транспортного 
засобу OPEL COMBO ідентифікаційний номер W0L0XCF0623039112, щодо 
його класифікації до відповідної категорії.

Мінінфраструктури відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу І 
Порядку оцінювання, та з метою виявлення фактів недостовірних результатів 
сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, 
Мінінфраструктури провело оцінювання діяльності призначеного органу 
ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» (вул. Князя Володимира, 28Б, офіс 32, місто Йвне, 
Рівненська обл., 33028, ЄДРПОУ 38888641) за номером UA.CTR. 005.

З метою належного аналізу інформації, яка стосується діяльності 
призначеного органу ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ», від Подільської окружної 
прокуратури м. Києва на адресу Мінінфраструктури, а також відповідно до 
абзаців першого та другого пункту З розділу II Порядку оцінювання 
Мінінфраструктури листом від 22.07.2022 № 3513/27/14-22 звернулося до 
ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» з проханням надати до Мінінфраструктури 
сертифікат відповідності № UA.005.041187-22 від 19 травня 2022 року та 
документи, на підставі яких його видано.

ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» листом від 12.08.2022 № 62 надало запитувані 
матеріали, які проаналізовано.

Провівши аналіз документа про попередню реєстрацію РС/ААІ 7640180 
(Республіка Польща) констатуємо факти відмінності інформації, наведеної в 
ньому та в сертифікаті відповідності UA.005.041187-22 від 19.05.2022 р. 
відносно категорії колісного транспортного засобу, власної назви колісного 
транспортного засобу та кількості місць для сидіння.

Слід зазначити, що відповідно до вимог абзацу а) пункту 11.2 Порядку 
затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, 
затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 
№ 521 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за 
№ 1586/21898 (далі -  Порядок затвердження), сертифікат відповідності щодо 
індивідуального затвердження видають на КТЗ, якщо за результатами огляду 
КТЗ, що перебуває в експлуатації, відповідає інформації, наведеній у 
реєстраційних документах, виданих уповноваженими державними органами, 
що дають право експлуатувати КТЗ, та інформації, яку надає технічна служба 
чи випробувальна лабораторія за результатами огляду та випробувань цього 
КТЗ.

Водночас інформація зазначена в реєстраційному документі КТЗ та 
документах про митне оформлення КТЗ в Україні мають факти розбіжностей, 
зокрема стосовно категорії/призначення КТЗ, кількості місць.



Разом з цим, в акті ідентифікації органу сертифікації 
ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» від 19.05.2021 № 041187 зазначено суперечливий 
факт, що зазначений вище КТЗ визначено як легковий. Також в акті 
ідентифікації не зазначено відомостей щодо невідповідностей документів, що в 
свою чергу є неправдивим фактом.

За результатами зазначеної вище ідентифікації орган сертифікації 
ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» виніс рішення від 19.05.2022 за заявкою на 
проведення сертифікації щодо індивідуального затвердження колісного 
транспортного засобу, в якому зазначив, що на сертифікацію взято КТЗ OPEL 
COMBO, код УКТЗЕД 8703 (Автомобілі легкові та інші моторні транспортні 
засоби, призначені головним чином для перевезення людей), 2002 р.в., б/к, VIN 
W0L0XCF0623039112.

Крім того, слід зазначити, що у вищезазначеному рішенні першим пунктом 
у переліку «Процесу сертифікації» вказано «аналіз супровідної документації за 
заявкою».

У зв’язку з цим, встановлено факт, шо оскільки у жодних документах не 
зазначено інформації про невідповідність/суперечність документів наданих за 
заявко, «аналіз супровідної документації за заявкою» не проводився або 
проводився неналежним чином.

Також у рішенні визначено, що випробування будуть проводитись ВЛ ТОВ 
«РІВНЕСТАНДАРТ». При цьому не зазначено інформацію щодо обсягу 
випробувань. Разом з цим варто зазначити, що визначення категорії 
транспортних засобів не входить до функцій випробувальних лабораторій.

Враховуючи вищевикладене, органом сертифікації
ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» не були враховані вимоги абзацу а) пункту 11.2 
Порядку затвердження та не були вжиті відповідні заходи під час сертифікації, 
щодо встановлення категорії КТЗ, з урахуванням додатку І до Порядку 
затвердження.

Окремо звертаємо увагу, що відповідно до пункту 11.1 Порядку 
затвердження, заяву до уповноваженого органу або до призначеного органу із 
сертифікації подає виробник, постачальник або власник КТЗ.

Водночас відповідно до отриманих документів встановлені факти 
порушення пункту 11.1 Порядку затвердження, зокрема встановлено, що заяву 
на проведення сертифікації зазначеного вище КТЗ подавав Елейко Тарас 
Васильович, стосовно якого відсутні підтверджуючі документи щодо його 
приналежності до КТЗ OPEL COMBO, VIN W0L0XCF0623039112.

Також ним було надано висновок суб’єкта оціночної діяльності 
ТОВ «ПАС7» від № 85/Х/22 щодо проведення товарознавчої експертизи, яким 
визначалося, що КТЗ OPEL COMBO, 2002 р.в., б/к, V1N -W0L0XCF0623039112 
відноситься до категорії легкових автомобілів МІ.

Також, ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» надало довідку ТОВ «Союз автомотів» - 
офіційний імпортер, де зазначено, що транспортний засіб OPEL COMBO, номер



кузова W0L0XCF0623039112, 2002 р.в., на період виробництва мав 
характеристики, де, серед іншого, зазначено -  тип автомобіля -  легковий.

Однак, відповідно до примітки 1 Класифікатора, документами, що 
засвідчують відповідність класифікації колісного засобу, є сертифікат типу, 
сертифікат відповідності, сертифікат відповідності щодо індивідуального 
затвердження, які видані відповідно до законодавства, або інший документ про 
підтвердження відповідності, що визначає, якій категорії відповідає колісний 
транспортний засіб, виданий уповноваженими органами або органами із 
сертифікації, акредитованими відповідно до законодавства, призначеними 
Мінінфраструктури.

Також зазначаємо, що класифікація, визначення типу, варіанта, версії, коди 
УКТЗЕД (які визначаються митними органами) колісних транспортних засобів 
та обладнання визначено додатком І до Порядку затвердження.

Зважаючи на викладене, органом із сертифікації 
ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ», всупереч наданих заявником документів (технічний 
паспорт), де було зазначено, що автомобіль OPEL, ідентифікаційний номер 
W0L0XCF0623039112, є вантажним, його тип (D3) COMBO VAN, кількість 
місць -  4, під час проведення оцінки відповідності зазначеного колісного 
транспортного засобу видав сертифікат № UA.005.041187-22 де визначив, що 
автомобіль OPEL, ідентифікаційний номер W0L0XCF0623039112, торгове 
найменування COMBO, категорія МІ, кількість місць для сидіння, включаючи 
водія -  5.

М. Найєм попросив представника ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» надати 
коментарі щодо оголошеної інформації та встановлених фактів 
невідповідностей під час проведення оцінки відповідності зазначеного 
колісного транспортного засобу.

3. Вознюк поінформував, що сертифікат видано було по факту, оскільки 
автомобіль фактично був легковий. Також наголосив, що у технічному 
паспорті, наданому заявником, була опечатка щодо категорії транспортного 
засобу та кількості місць. Та зазначив, що такі випадки були неодноразово і 
опечатки в док)ПУіентах трапляються часто, тому орган із сертифікації перевіряє 
фактичний його стан.

М. Горбаха зазначив, що у випадку, якщо орган із сертифікації виявляє 
факти невідповідностей в наданих заявником документах, він не повинен 
проводити сертифікацію такого автомобіля, зокрема вантажний автомобіль і 
легковий автомобіль це вже не опечатка, а суттєвий факт невідповідності.

А факт, що опечатки в документах трапляються часто, як зазначає 
директор ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ», вказує на той факт, що сертифікати 
відповідності щодо індивідуального затвердження ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» 
видає на КТЗ за результатами огляду КТЗ, що перебуває в експлуатації, та не 
завжди відповідає інформації, наведеній у реєстраційних документах, виданих 
уповноваженими державними органами, що дають право експлуатувати КТЗ, 
що є порушенням Порядку затвердження.



3. Вознюк заперечив, що у період воєнного стану не можна повертати 
людей до Польщі для виправлення документів.

С. Александров зазначив також, що орган із сертифікації вже на першому 
етапі, коли проводилася ідентифікація колісного транспортного засобу 
допустив порушення, оскільки не виявив (не зазначив у акті ідентифікації) 
невідповідностей у наданих заявником документах і, як стверджує директор 
ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ», фактичним станом колісного транспортного засобу, 
зокрема, невідповідність категорії, назви, кількості місць.

3. Вознюк в той час зазначив, що орган сертифікації визначив, що 
автомобіль був справний, тому сертифікат було видано на справний легковий 
автомобіль.

В. Горобинський також поінформував, що всі факти надані в листі 
Подільської окружної прокуратури міста Києва було оголошено. Підтвердив, 
що порушення під час сертифікації колісних транспортних засобів призводять 
до допуску до руху транспортних засобів із неналежним технічним станом, що 
у свою чергу несе негативні наслідки для суспільства. Тому наголосив на 
важливості на вжитті Мінінфраструктури заходів для недопущення таких 
випадків.

Керуючись пунктом 5 розділу І Порядку оцінювання, наказом 
Мінінфраструктури від 14.03.2017 № 100 «Про затвердження Положення про 
Комісію Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання 
Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних 
засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або 
використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання 
офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 
1995 року», наказом Мінінфраструктури від 01.03.2013 № 126 «Про здійснення 
заходів щодо виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для 
колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть 
бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про 
умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих 
приписів, 1958 року з поправками 1995 року», та у зв’язку із виявленими за 
результатами оцінювання діяльності органу із сертифікації колісних 
транспортних засобів ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» фактів недостовірних 
результатів сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та 
обладнання.

ВИРІШИЛИ:
за результатами оцінювання діяльності призначеного органу із 

сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, 
партій частин та обладнання ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» (вул. Князя 
Володимира, 28Б, офіс 32, місто Рівне, Рівненська обл., 33028, СДРПОУ



38888641) за номером UA.CTR.005 прийняти негативне рішення, а виявленні 
факти вважати підставою для анулювання призначення;

рекомендувати Мінінфраструктури анулювати призначення органу із 
сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, 
партій частин та обладнання ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» (вул. Князя 
Володимира, 28Б, офіс 32, місто Рівне, Рівненська обл,, 33028, ЄДРПОУ 
38888641) за номером UA.CTR.005 на підставі абзацу другого підпункту 4 
пункту 13 Порядку призначення (виявлення за результатами оцінювання 
діяльності органу із сертифікації колісних транспортних засобів, фактів 
недостовірних результатів сертифікації колісних транспортних засобів).

ГОЛОСУВАЛИ:
За__8___, проти_
Рішення прийнято.

, утримались
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