Протокол № 7
засідання акредитаційної комісії Регіонального сервісного центру МВС
в Івано-Франківській області

03.06.2020
Івано-Франківськ
Голова - Кушнірчук Д.В.
Секретар - Швець С.О.
Присутні члени:, Левицький Я.П., Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д.,
Найдич Х.В.
Порядок денний:

1.
Розгляд доповідної записки начальника відділу організац
реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії з суб’єктами господарювання
регіонального сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС) в Івано-Франківській
області Кушнірчука Д.В. щодо порушення окремими навчальними закладами
по підготовці, перепідготовці і підвищення кваліфікації водіїв на території
Івано-Франківської області виконання вимог наказу МВС України від
07.12.2009 № 515 (в редакції наказу МВС України від 27.12.2019 № 1110),
вимог п.п. 5, 16, 17 Постанови КМУ від 20.05.2009 № 487 «Про затвердження
Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів» (в редакції ПКМУ від 03.04.2019 № 320), а саме:
- «Для забезпечення високоякісної підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації водіїв заклад .... повинні мати .... транспортні засоби,
що відповідають вимогам, визначеним спільним наказом МВС, МОН,
Мінінфраструктури і Мінсоцполітики від 05.04.2016 № 255/369/132/344»;
- «Інформація щодо занять з теоретичної підготовки та практичного
керування транспортним засобом вноситься закладом в електронній формі до
Єдиного державного реєстру МВС»;
- «Транспортні засоби, які використовуються в процесі підготовки
водіїв, повинні бути обладнані відповідно до вимог Правил дорожнього руху».
2. Про розгляд заяв та матеріалів про зміну матеріально-технічної бази
(далі - МТБ) та складу спеціалістів навчальних закладів з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.
3. Про визначення часу та дати проведення наступного засідання
акредитаційної комісії РСЦ в Івано-Франківській області.
Щодо питання № 1 порядку денного.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
інформацію щодо порушення ТОВ «Автофортуна» (код ЄДРПОУ 39332826):

2

1) Навчальна група № 237, підготовка категорія «В», термін
навчання 24.01.2020 р. - 20.03.2020 р., відмітки про теоретичне навчання
спеціалістом з медичної підготовки Мурином А.О., відповідно до затверджених
програм, відсутні.
Крім того, для практичних занять задіяні наступні учбові автомобілі:
- ВАЗ 2109, номерний знак АТ2149ВК (орендований, власник ПП «Карпати-ABC»), протокол ОТК від 17.03.2019 № 00684-00053-19, виданий
ТОВ «Автофортуна» (протокол анульований, згідно зовнішнього вигляду - як
звичайний автомобіль, не обладнаний згідно ПДР як «учбовий» автомобіль);
- DÄCIA Super Nova, номерний знак АТ1659ВХ (орендований, власник ПП «Карпати-ABC»), протокол ОТК від 03.04.2019 № 00684-00112-19, виданий
ТОВ «Автофортуна» (згідно зовнішнього вигляду - як звичайний автомобіль,
не обладнаний згідно ПДР як «учбовий» автомобіль).
У зв’язку із вищевикладеним, пропоную розглянути на ДАКу питання
повторної перевірки ОТК автомобілів ВАЗ 2109, номерний знак АТ2149ВК і
DACIA Super Nova, номерний знак АТ1659ВХ, як «учбових». До моменту
проведення повторної перевірки ОТК заборонити використовувати зазначені
автомобілі для учбової їзди.
2) Навчальна група № 239, підготовка категорія «С», термін навчання
01.02.2020 р. - 02.05.2020 р., для учбової їзди використовувався вищезгаданий
учбовий автомобіль категорії «В» - DACIA Sut»er Nova, номерний знак
АТ1659ВХ (12.03.2020, 03.03.2020, 28.02.2020, 19.02.2020).
3) Навчальна група № 241, підготовка категорія «С», термін навчання
18.02.2020 р . - 19.05.2020 р..
Для практичних занять задіяний учбовий автомобіль IFA 50, номерний
знак ATI 087А Х (орендований, власник - ПП «Карпати-ABC»), протокол ОТК
від 25.12.2018 р. № 00684-00295-18, виданий ТОВ «Автофортуна», термін дії
зазначеного протоколу закінчився 25.12.2019 року.
5) Навчальна група № 244, підготовка категорія «В», термін навчання
13.03.2020 р.-08.05.2020 р.
Для практичних занять задіяний учбовий автомобіль ВАЗ 1111, номерний
знак АТ5072АК (орендований, власник - ПП «Карпати-ABC»), протокол ОТК
від 25.08.2018 р. № 00100-00782-18, виданий СПД-ФО Шипка Ю.Д. (згідно
зовнішнього вигляду - як звичайний автомобіль, не обладнаний згідно ПДР як
«учбовий» автомобіль). У зв’язку із вищевикладеним, пропоную розглянути на
ДАКу питання повторної перевірки ОТК автомобіля ВАЗ 1111, номерний знак
АТ5072АК, як «учбового». До моменту проведення повторної перевірки ОТК
заборонити використовувати зазначений автомобіль для учбової їзди.
6) Навчальна група № 245, підготовка категорія «СІ», термін навчання
14.03.2020 р . - 13.06.2020 р.
Для практичних занять задіяний учбовий автомобіль ЗИЛ 5301, номерний
знак АТ6093АР (орендований, власник - ПП «Карпати-ABC»), протокол ОТК
від 26.03.2019 р. № 00684-00101-19, виданий ТОВ «Автофортуна», терміном дії
до 26.03.2020 р. В реєстрі ОТК на фото перебуває автомобіль ЗИЛ (сідловий
тягач) з номерний знаком АТ6094АР. Таким чином, є ймовірність
фальсифікації протоколу ОТК.

з
Керівник TOB «Автофортуна» Левицький В.В. на засідання
акредитаційної комісії не прибув. Станом на сьогодні порушення не усунуті.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов 1.1., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Тимчасово припинити дію сертифіката про державну акредитацію (далі Сертифікат) ТОВ «Автофортуна» серії ДДАІ № 003121 терміном на 10-ть
календарних діб, до 13 червня 2020 року.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
інформацію щодо порушення ПП «Автолюб-ІФ» (код ЄДРПОУ 33427372):
1) Навчальна група № 537, підготовка категорія «В», термін навчання
10.02.2020 р.-06.04.2020 р.
Для практичних занять задіяний власний учбовий автомобіль RENAULT
LATITUDE, номерний знак АТ0059ВН, протокол ОТК від 15.03.2019 р.
№ 00684-00017-19, виданий ТОВ «Автофортуна» (згідно зовнішнього вигляду як звичайний автомобіль, не обладнаний згідно ПДР як «учбовий» автомобіль).
У зв’язку із вищевикладеним, пропоную розглянути на ДАКу питання
повторної перевірки ОТК автомобіля RENAULT LATITUDE, номерний знак
АТ0059ВН, як «учбового». До моменту проведення повторної перевірки ОТК
заборонити використовувати зазначений автомобіль для учбової їзди.
2) Навчальна група № 542, перепідготовка категорія «СЕ», термін
навчання 13.02.2020 р. - 26.03.2020 р. Перевіркою відомостей по проведенню
теоретичних і практичних занять встановлено, що спеціаліст з ПДР, ОБР,
будова ТЗ, практичне керування - Косило І.А. проводив практичні заняття із
перевищенням ліміту робочого часу. Наприклад, 12.03.2020 року зазначеним
вище спеціалістом проведено практичні заняття в період часу з 06.45 год. по
15.00 год. (10 год.) і теоретичні заняття в період часу з 16.00 год. по 20.00 год.,
в загальному за один робочий день - 14 годин.
Аналізуючи хронометраж робочого тижня (з 09.03.2020 р. по
13.03.2020 р.), встановлено, що зазначений вище спеціаліст проводив навчання
на протязі 58 годин, що є порушенням трудового законодавства.
3) Станом на 24.04.2020 року у навчальній групі № 536 (категорія «С»,
термін навчання 24.01.2020 р. - 24.04.2020 р., статус - «зареєстрована»)
відомості по проведенню теоретичних занять внесено частково, по проведенню
практичних занять - не внесено взагалі.
ВИСТУПИВ:
Керівник ПП «Автолюб-ІФ» Дмитренко В.В. про те, що вищевказані
порушення дійсно були допущені із об’єктивних причин та відсутністю
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відповідальної особи за внесення відомостей до реєстру ЄДР МВС.
Станом на сьогодні порушення частково усунуті.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О., Левицький
Я.П., Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Керівника ПП «Автолюб-ІФ» Дмитренка В.В. попередити про
недопущення у подальшій діяльності порушень вимог законодавства в системі
підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити, що у разі виявлення
повторних порушень будуть прийняті міри щодо тимчасового припинення дії
Сертифіката.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
інформацію щодо порушення ПП «Карпати-АВС» (код ЄДРПОУ 35276501):
1) Навчальна група № 379, перепідготовка категорія «И1», термін
навчання 28.01.2020 р. - 07.04.2020 р., відомості по проведенню теоретичних та
практичних занять - відсутні.
1
2) Навчальна група № 382, підготовка категорія «В», термін навчання
10.02.2020 р. - 06.04.2020 р. Перевіркою відомостей по проведенню
теоретичних і практичних занять встановлено, що спеціаліст з ПДР, ОБР,
будова ТЗ, практичне керування - Синявський О.Р. проводив практичні заняття
із перевищенням ліміту робочого часу. Наприклад, 11.03.2020 року зазначеним
вище спеціалістом проведено практичні заняття в період часу з 07.30 год. по
16.30 год. (7,5 год.) і теоретичні заняття в період часу з 17.00 год. по 21.00 год.,
в загальному за один робочий день - 11,5 годин.
Аналізуючи хронометраж робочого тижня (з 09.03.2020 р. по
13.03.2020 р.), встановлено, що зазначений вище спеціаліст проводив навчання
на протязі 49,5 годин, що є порушенням трудового законодавства.
3) Навчальна група № 388, підготовка категорія «В», термін навчання
09.03.2020 р .-04.05.2020 р.
Для практичних занять задіяний (наприклад, 16.03.2020 року) власний
«учбовий» автомобіль ГАЗ 69А, номерний знак АТ7834ВО, при цьому
протокол ОТК від 25.09.2019 р. № 00945-00026-19, виданий ВЛ ТОВ
«Діагностична лінія технічного контролю ТЗ», анульований 22.01.2020 року.
4) Навчальна група № 390, підготовка категорія «С», термін навчання
16.03.2020 р .- 15.06.2020 р.
Для практичних занять має бути задіяний власний «учбовий» автомобіль
ГАЗ 53, номерний знак АТ5793ВА, при цьому протокол ОТК від 17.03.2019 р.
№ 00684-00065-19, виданий ТОВ «Автофортуна» на цей автомобіль, терміном
дії до 17.03.2020 року.
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Керівник ПП «Карпати-АВС» Мурин А.О. на засідання акредитаційної
комісії не прибув. Станом на сьогодні порушення не усунуті.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Тимчасово припинити дію Сертифіката ПП «Карпати-АВС» серії МВС
№ 000050 терміном на 10-ть календарних діб, до 13 червня 2020 року.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
інформацію щодо порушення Івано-Франківської філії ПП «Актив Драйв»
(код ЄДРПОУ - 41439430):
1) Навчальна група № 153. підготовка категорія «В», термін навчання
11.02.2020 р.-24.03.2020 р.
Для практичних занять задіяний учбовий автомобіль ВАЗ 2109, номерний
знак В06941ВТ (орендований, власник - Орищук І.Й.), який не пройшов
протокол ОТК. За попереднім номерним знаком 35640ТІ на даний автомобіль
виданий протокол ОТК від 12.04.2019 № 00742-01411-19, виданий ВЛ ТОВ
«Укр-Тест-Стандарт, дільниця 3.8», який 15.04.2019 р. був анульований. У
зв’язку із вищевикладеним, пропоную розглянути на ДАКу питання повторної
перевірки ОТК автомобіля ВАЗ 2109, номерний знак В06941ВТ. До моменту
проведення повторної перевірки ОТК заборонити використовувати зазначений
автомобіль для учбової їзди.
2) Навчальна група № 152, підготовка категорія «С», термін навчання
10.02.2020 р. - 20.04.2020 р., відомості по проведенню практичних занять відсутні (теоретичні заняття - частково внесено).
3) Навчальна група № 156, підготовка категорія «В», термін навчання
25.02.2020 р .-07.04.2020 р.
Для практичних занять задіяний орендований автомобіль ВАЗ 2105,
номерний знак АТ8221СА, протокол ОТК від 24.04.2019 р. № 00742-01604-19,
виданий ВЛ ТОВ «Укр-Тест-Стандарт, дільниця 3.8» (згідно зовнішнього
вигляду - як звичайний автомобіль, не обладнаний згідно ПДР як «учбовий»
автомобіль). У зв’язку із вищевикладеним, пропоную розглянути на ДАКу
питання повторної перевірки ОТК автомобіля ВАЗ 2105, номерний знак
АТ8221СА, як «учбового». До моменту проведення повторної перевірки ОТК
заборонити використовувати зазначений автомобіль для учбової їзди.
4) Навчальна група № 157, підготовка категорія «В», термін навчання
24.02.2020 р. - 06.04.2020 р., відомості по проведенню практичних занять відсутні (теоретичні заняття - частково внесено).
5) Навчальна група № 158, підготовка категорія «С», термін навчання
24.02.2020 р. - 04.05.2020 р., відомості по проведенню практичних занять відсутні (теоретичні заняття - частково внесено).
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ВИСТУПИВ:
Керівник Івано-Франківської філії ПП «Актив Драйв» Савіцький В.Я. про те,
що вищевказані порушення дійсно були допущені без вагомих на те причин.
Станом на сьогодні порушення не усунуті. Зазначені порушення є системними
та розглядались на засіданні ДАК 11.03.2020 року, станом на сьогодні
керівником закладу не вжито відповідних заходів щодо усунення недоліків.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов I.L, Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Тимчасово припинити дію Сертифіката ПП «Актив Драйв» серії МВС
№ 001099 терміном на 10-ть календарних діб, до 13 червня 2020 року.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
інформацію щодо порушення ТОВ «Автостатус Плюс» (код ЄДРПОУ 42228708):
,
1) Навчальна група № 105, підготовка категорія «А», термін навчання
06.03.2020 р. - 01.05.2020 р., на момент реєстрації групи мав проводити
навчання спеціаліст з ПДР, ОБР, будова ТЗ - Макух Т.І., однак, проводив
вищезазначені заняття - спеціаліст з практичного керування Шевера В.А.
(18.03.2020, 16.03.2020, 13.03.2020, 11.03.2020, 09.03.2020, 06.03.2020). Крім
того, перевіркою відомостей по проведенню теоретичних і практичних занять
встановлено, що спеціаліст з практичного керування Шевера В.А. проводив
теоретичні і практичні заняття із перевищенням ліміту робочого часу.
Наприклад, 16.03.2020 року зазначеним вище спеціалістом проведено
теоретичні заняття в період часу з 09.00 год. по 13.00 год. (4-ри год.), після того
ним проведено практичні заняття в період часу з 14.30 год. по 22.00 год. (7,5
год.), в загальному за один робочий день - 11,5 годин.
2) Навчальна група № 104, підготовка категорія «В», термін навчання
19.02.2020 р. - 15.04.2020 р. Перевіркою відомостей по проведенню
теоретичних і практичних занять встановлено, що спеціаліст з ПДР, ОБР,
будова ТЗ, практичне керування - Зеленецький В-Н.В. проводив теоретичні і
практичні заняття із перевищенням ліміту робочого часу. Наприклад,
25.02.2020 року зазначеним вище спеціалістом проведено теоретичні заняття в
період часу з 09.00 год. по 13.00 год. (4-ри год.), після того ним проведено
практичні заняття в період часу з 14.30 год. по 22.00 год. (7,5 год.), в
загальному за один робочий день - 11,5 годин. Аналогічно проведено заняття за
26.02.2020, 04.03.2020, 05.03.2020, 06.03.2020, 09.03.2020.
3) Навчальна група № 101, підготовка категорія «В», термін навчання
29.01.2020 р. - 25.03.2020 р. Відомості по проведенню теоретичних і
практичних занять - відсутні.
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Керівник
TOB
«Автостатус Плюс» Дземан І.Я. на засідання
акредитаційної комісії не прибув. Станом на сьогодні порушення не усунуті.
Результата голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Тимчасово припинити дію Сертифіката ТОВ «Автостатус Плюс» серії
МВС № 001485 терміном на 10-ть календарних діб, до 13 червня 2020 року.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
інформацію щодо порушення ТОВ «Автошкола ВЕРДАНТ»,
(код ЄДРПОУ - 40968804):
1) Навчальна група № 313, перепідготовка категорія «С», термін навчання
19.02.2020 р . - 15.04.2020 р.
Для практичних занять задіяний (наприклад, 17.03.2020 року)
орендований автомобіль ГАЗ 5312, номерний знак АТ2197АН, при цьому
протокол ОТК на зазначений автомобіль закінчився у 2018 році.
2) Навчальна група № 312, підготовка категорія «С», термін навчання
19.02.2020 р . - 18.05.2020 р.
Для практичних занять задіяний (наприклад, 16.03.2020 року) власний
автомобіль ГАЗ 3307, номерний знак АТ1317СК, при цьому протокол ОТК від
11.02.2019 р. № 00742-00481-19, виданий ВЛ ТОВ «Укр-Тест-Стандарт,
дільниця 3.8» на цей автомобіль, терміном дії до 11.02.2020 року.
3) Навчальна група № 305, підготовка категорія «С», термін навчання
03.01.2020 р .-30.03.2020 р.
Для практичних занять задіяний (наприклад, 17.03.2020 року) власний
автомобіль ГАЗ 3307, номерний знак АТ1308СМ, при цьому протокол ОТК від
09.02.2019 р. № 00742-00477-19, виданий ВЛ ТОВ «Укр-Тест-Стандарт,
дільниця 3.8» на цей автомобіль, терміном дії до 09.02.2020 року.
ВИСТУПИВ:
Уповноважена особа ТОВ «Автошкола ВЕРДАНТ» Гусак М.В. про те, що
вищевказані порушення дійсно були допущені із об’єктивних причин та
запевнив, що зазначені порушення буде усунено протягом 3-х діб.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Уповноважену особу ТОВ «Автошкола ВЕРДАНТ» Гусака М.В.
попередити про недопущення у подальшій діяльності порушень вимог
законодавства в системі підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити,
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що у разі виявлення повторних порушень будуть прийняті міри щодо
тимчасового припинення дії Сертифіката.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
інформацію щодо порушення ТОВ «Автостатус-ІФ», (код ЄДРПОУ 40076227):
1) Навчальна група № 144, підготовка категорія «С», термін навчання
27.02.2020 р .-28.05.2020 р.
Для практичних занять задіяний (наприклад, 18.03.2020 року)
орендований автомобіль ГАЗ 5312, номерний знак АТ1128АІ, при цьому
протокол ОТК на зазначений автомобіль закінчився 19.02.2020 року.
2) Навчальна група № 140, підготовка категорія «А1», термін навчання
24.01.2020 р. - 20.03.2020 р. Відомості по проведенню теоретичних і
практичних занять - відсутні.
Керівник ТОВ «Автостатус-ІФ» Дземан І.Я. на засідання акредитаційної комісії
не прибув. Станом на сьогодні порушення частково усунуті.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов 1.1., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Уповноважену особу ТОВ «Автостатус-ІФ» Дземана І.Я. попередити про
недопущення у подальшій діяльності порушень вимог законодавства в системі
підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити, що у разі виявлення
повторних порушень будуть прийняті міри щодо тимчасового припинення дії
Сертифіката.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
інформацію щодо порушення ФОП Копильців М.В., (код 3553612090):
1) Навчальна група № 182020, перепідготовка категорія «СЕ», термін
навчання 11.03.2020 р. - 22.04.2020 р.
Для практичних занять задіяний (наприклад, 16.03.2020 року)
орендований автомобіль DAF TE95XF, номерний знак АТ4094СВ, при цьому
протокол ОТК від 15.03.2019 р. № 00742-00915-19, виданий ВЛ ТОВ «УкрТест-Стандарт, дільниця 3.8» на цей автомобіль, терміном дії до
15.03.2020 року.
2) Навчальна група № 172020, перепідготовка категорія «С», термін
навчання 11.03.2020 р. - 22.04.2020 р.
Для практичних занять задіяний (наприклад, 12.03.2020, 13.03.2020 року)
орендований автомобіль КАМАЗ 5320, номерний знак 13689ІВ, при цьому
протокол ОТК від 03.04.2018 р. № 00608-00370-18, виданий ТОВ «АТПТранссервіс» на цей автомобіль, терміном дії до 03.04.2019 року.
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3) Навчальна група № 132020, підготовка категорія «В», термін
навчання 27.02.2020 р. - 07.05.2020 р.
Для практичних занять задіяні:
- орендований автомобіль ВАЗ 21051 (наприклад, 16.03.2020 року),
номерний знак АТ4157АА, при цьому протокол ОТК від 15.02.2018 № 0068700178-18, виданий ФОП Марущак Я.І. на цей автомобіль, терміном дії до
15.02.2020 року;
- орендований автомобіль CITROEN Jumpy (наприклад, 16.03.2020 року),
номерний знак АТ5661ВВ, при цьому протокол ОТК від 15.02.2018 р. № 0068700186-18, виданий ФОП Марущак Я.І. на цей автомобіль, терміном дії до
15.02.2020 року;
- орендований автомобіль DAEWOO Lanos (наприклад, 13.03.2020 року),
номерний знак АТ1000ТА, при цьому протокол ОТК від 15.02.2018 № 0068700181-18, виданий ФОП Марущак Я.І. на цей автомобіль, терміном дії до
15.02.2020 року.
4) Навчальна група № 142020, перепідготовка категорія «D», термін
навчання 20.02.2020 р. - 02.04.2020 р.
Для практичних занять задіяний (наприклад, 16.03.2020 року)
орендований автобус Богдан А-09212, номерний знак ATI086АА, при цьому
протокол ОТК від 06.09.2019 р. № 00835-00972-19, ВЛ ПП «Випробувальний
центр технічної діагностики, дільниця 13» на цей автобус, терміном дії до
06.03.2020 року.
5) Навчальна група № 102020, підготовка категорія «В», термін навчання
14.02.2020 р .-24.04.2020 р.
Для практичних занять задіяні:
- орендований автомобіль NISSAN Місга (наприклад, 16.03.2020 року),
номерний знак АТ4474СЕ, при цьому протокол ОТК від 16.01.2018 р. № 0068700034-18, виданий ФОП Марущак Я.І. на цей автомобіль, терміном дії до
16.01.2020 року;
- орендований автомобіль AUDI Q7 (наприклад, 16.03.2020 року),
номерний знак АТ0111СВ, при цьому протокол ОТК від 15.02.2018 р. № 0068700185-18, виданий ФОП Марущак Я.І. на цей автомобіль, терміном дії до
15.02.2020 року;
- орендований автомобіль DAEWOO Lanos (наприклад, 16.03.2020 року),
номерний знак АТ1000ТА, при цьому протокол ОТК від 15.02.2018 р. № 0068700181-18, виданий ФОП Марущак Я.І. на цей автомобіль, терміном дії до
15.02.2020 року;
- орендований автомобіль RENAULT Kangoo (наприклад, 13.03.2020
року), номерний знак АТ4373ВІ, при цьому протокол ОТК від 22.02.2018 р.
№ 00687-00236-18, виданий ФОП Марущак Я.І. на цей автомобіль, терміном дії
до 22.02.2020 року;
- орендований автомобіль MERCEDES BENZ Sprinter 318 (наприклад,
12.03.2020 року), номерний знак АТ7126ВІ, при цьому протокол ОТК від
20.02.2018 р. № 00687-00204-18, виданий ФОП Марущак Я.І. на цей
автомобіль, терміном дії до 20.02.2020 року.
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ВИСТУПИВ:
Уповноважена особа «ФОП Копильців М.В.» Кравчук Ю.І. про те, що
вищевказані порушення дійсно були допущені із об’єктивних причин, станом
на сьогодні порушення частково усунуто.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Уповноважену особу «ФОП Копильців М.В.» Кравчука Ю.І. попередити
про недопущення у подальшій діяльності порушень вимог законодавства в
системі підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити, що у разі
виявлення повторних порушень будуть прийняті міри щодо тимчасового
припинення дії Сертифіката.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
інформацію щодо порушення ПП «Престиж-Авто», (код ЄДРПОУ
32534349):
,
1) Навчальна група № 202013, підготовка категорія «В», термін навчання
05.03.2020 р .-20.05.2020 р.
Для практичних занять задіяний (наприклад, 18.03.2020 року)
орендований автомобіль RENAULT Logan, номерний знак ATI333АВ, при
цьому протокол ОТК від 09.02.2018 р. № 00687-00143-18, виданий
ФОП Марущак Я.І. на цей автомобіль, терміном дії до 09.02.2020 року.
ВИСТУПИВ:
Уповноважена особа ПП «Престиж-Авто» Бабійчук Р.М. про те, що
вищевказане порушення дійсно було допущено із об’єктивних причин та
усунено станом на теперішній час.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Уповноважену особу ПП «Престиж-Авто» Бабійчука Р.М. попередити
про недопущення у подальшій діяльності порушень вимог законодавства в
системі підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити, що у разі
виявлення повторних порушень будуть прийняті міри щодо тимчасового
припинення дії Сертифіката.
Щодо питання № 2 порядку денного.
СЛУХАЛИ:

11

Швеця С.О. про:
розгляд документів щодо зміни до МТБ
ТзОВ «Драйв Плюс 7» (код ЄДРПОУ - 41246710).

навчального

закладу

ВИСТУПИВ:
Левицький Я.П. запропонував за результатами розгляду документів зміни
до МТБ навчального закладу ТзОВ «Драйв Плюс 7» (код ЄДРПОУ - 41246710),
а саме: внести спеціаліста Черкаса М.І.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
додати до МТБ навчального закладу ТзОВ «Драйв Плюс 7» (код ЄДРПОУ
-41246710) спеціаліста Черкаса М.І.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
розгляд документів щодо зміни до МТБ навчального закладу
Перегінського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (код ЄДРПОУ
-20566258).
ВИСТУПИВ:
Левицький Я.П. запропонував за результатами розгляду документів зміни
до МТБ навчального закладу Перегінського міжшкільного навчальновиробничого комбінату (код ЄДРПОУ - 20566258), а саме: видалити
спеціалістів Дмитріва І.В., Карпенка В.В., Кулика В.М.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
вилучити з МТБ навчального закладу Перегінського міжшкільного
навчально-виробничого комбінату (код ЄДРПОУ - 20566258) спеціалістів
Дмитріва І.В., Карпенка В.В., Кулика В.М.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
розгляд документів щодо зміни до МТБ навчального закладу
Долинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (код ЄДРПОУ 20555504).
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ВИСТУПИВ:
Левицький Я.П. запропонував за результатами розгляду документів зміни
до МТБ навчального закладу Долинського міжшкільного навчальновиробничого комбінату (код ЄДРПОУ - 20555504), а саме: внести
транспортний засіб BA3-210930-20, номерний знак АТ4753ВВ.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
додати до МТБ навчального закладу Долинського міжшкільного
навчально-виробничого комбінату (код ЄДРПОУ - 20555504) транспортний
засіб BA3-210930-20, номерний знак АТ4753ВВ.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
розгляд документів щодо зміни до МТБ
ТОВ «Автодрайвер Плюс» (код ЄДРПОУ - 41602843).

навчального

закладу

ВИСТУПИВ:
»
Левицький Я.П. запропонував за результатами розгляду документів зміни
до МТБ навчального закладу ТОВ «Автодрайвер Плюс» (код ЄДРПОУ 41602843), а саме: внести транспортний засіб TOYOTA COROLLA, номерний
знак АТ8000СТ.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Швець С.О.,Левицький Я.П.,
Чернов 1.1., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
додати до МТБ навчального закладу ТОВ «Автодрайвер Плюс»
(код ЄДРПОУ - 41602843) транспортний засіб TOYOTA COROLLA, номерний
знак АТ8000СТ.
СЛУХАЛИ:
Швеця С.О. про:
розгляд документів щодо зміни до МТБ
ПП «Карпати-ABC» (код ЄДРПОУ - 35276501).

навчального

закладу

ВИСТУПИВ:
Левицький Я.П. запропонував за результатами розгляду документів зміни
до МТБ навчального закладу ПП «Карпати-ABC» (код ЄДРПОУ - 35276501), а
саме: видалити спеціалістів Савіцького Володимира Ярославовича та Захарко
Мар’яну Михайлівну.
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Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук
Д.В.,
Швець
С.О.,Левицький ЯЛ., Чернов І.І., Юрчук П.В., Сметанюк Л.Д., Найдич Х.В.);
«проти» - 0; «утрималися» - 0.
і

ВИРІШИЛИ:
вилучити з МТБ навчального закладу ПП «Карпати-АВС» (код ЄДРПОУ 35276501) спеціалістів Савіцького Володимира Ярославовича та Захарко
Мар’яну Михайлівну.
Щодо питання № 3 порядку денного.
СЛУХАЛИ:
Кушнірчука Д.В. про:
призначення наступного засідання акредитаційної комісії РСЦ МВС
в Івано-Франківській області.
ВИРІШИЛИ:
наступне засідання акредитаційної комісії РСЦ МВС в Івано-Франківській
області призначити на 10.00 год. 10 червня 2020 року.

Голова акредитаційної комісії:

Секретар

Дмитро КУШНІРЧУК

Станіслав ШВЕЦЬ

гсц мвс
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(РСЦ МВС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

НАКАЗ
0 3 . Об . і а г о

Івано-Франківськ

№ S&

Про затвердження рішення
акредитаційної комісії

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» від ЗО червня
1993 року, Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та
атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 року № 490, та Положення про акредитаційну комісію з
державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом
МВС від 18 лютого 2016 року № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 01 березня 2016 року за № 322/28452,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити прийняті на засіданні акредитаційної комісії Регіонального
сервісного центру МВС в Івано-Франківській області від 03 червня 2020 року
рішення щодо попередження навчальних закладів, у зв’язку із порушенням
ними вимог законодавства в системі підготовки водіїв транспортних засобів, а
саме:
1) керівника ПП «Автолюб-ІФ» Дмитренка В.В. попередити про
недопущення у подальшій діяльності порушень вимог законодавства в системі
підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити, що у разі виявлення
повторних порушень будуть прийняті міри щодо тимчасового припинення дії
сертифіката про державну акредитацію (далі - Сертифікат);
2) уповноважену особу ТОВ «Автошкола ВЕРДАНТ» Гусака М.В.
попередити про недопущення у подальшій діяльності порушень вимог
законодавства в системі підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити,
що у разі виявлення повторних порушень будуть прийняті міри щодо
тимчасового припинення дії Сертифіката;
3) уповноважену особу ТОВ «Автостатус-ІФ» Дземана І.Я. попередити
про недопущення у подальшій діяльності порушень вимог законодавства в
системі підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити, що у разі
виявлення повторних порушень будуть прийняті міри щодо тимчасового
припинення дії Сертифіката;
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4) уповноважену особу «ФОП Копильців М.В.» Кравчука Ю.І.
попередити про недопущення у подальшій діяльності порушень вимог
законодавства в системі підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити,
що у разі виявлення повторних порушень будуть прийняті міри щодо
тимчасового припинення дії Сертифіката;
5) Уповноважену особу ПП «Престиж-Авто» Бабійчука Р.М. попередити
про недопущення у подальшій діяльності порушень вимог законодавства в
системі підготовки водіїв транспортних засобів, та наголосити, що у разі
виявлення повторних порушень будуть прийняті міри щодо тимчасового
припинення дії Сертифіката.
2. Затвердити прийняті на засіданні акредитаційної комісії Регіонального
сервісного центру МВС в Івано-Франківській області від 03 червня 2020 року
рішення щодо тимчасового припинення дії Сертифіката навчальних закладів у
зв’язку із порушенням ними вимог законодавства в системі підготовки водіїв
транспортних засобів, а саме:
1) тимчасово припинити дію Сертифіката ТОВ «Автофортуна» серії ДДАІ
№ 003121 терміном на 10-ть календарних діб, до 13 червня 2020 року;
2) тимчасово припинити дію Сертифіката ПП «Карпати-ABC» серії МВС
№ 000050 терміном на 10-ть календарних діб, до 13 дервня 2020 року;
3) тимчасово припинити дію Сертифіката 1111! «Актив Драйв» серії МВС
№ 001099 терміном на 10-ть календарних діб, до 13 червня 2020 року;
4) тимчасово припинити дію Сертифіката ТОВ «Автостатус Плюс» серії
МВС № 001485 терміном на 10-ть календарних діб, до 13 червня 2020 року;
З. Затвердити прийняті на засіданні акредитаційної комісії Регіонального
сервісного центру МВС в Івано-Франківській області від 03 червня 2020 року
рішення щодо внесення змін до матеріально-технічної бази (далі - МТБ) та
складу спеціалістів навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів в наступних навчальних
закладах, а саме:
1) додати до МТБ навчального закладу ТзОВ «Драйв Плюс 7» (код
ЄДРПОУ - 41246710) спеціаліста Черкаса М.І.;
2) вилучити з МТБ навчального закладу Перегінського міжшкільного
навчально-виробничого комбінату (код ЄДРПОУ - 20566258) спеціалістів
Дмитріва І.В., Карпенка В.В., Кулика В.М.;
3) додати до МТБ навчального закладу Долинського міжшкільного
навчально-виробничого комбінату (код ЄДРПОУ - 20555504) транспортний
засіб ВАЗ-210930-20, номерний знак АТ4753ВВ;
4) додати до МТБ навчального закладу ТОВ «Автодрайвер Плюс»
(код ЄДРПОУ - 41602843) транспортний засіб TOYOTA COROLLA, номерний
знак АТ8000СТ;
5) вилучити з МТБ навчального закладу ПП «Карпати-АВС» (код
ЄДРПОУ - 35276501) спеціалістів Савіцького Володимира Ярославовича та
Захарко Мар’яну Михайлівну.

з

4. Головному спеціалісту із зв’язків з громадськістю регіонального
сервісного центру МВС в Івано-Франківській області Кулаку К.В. оприлюднити
на офіційному веб-сайті регіонального сервісного центру МВС в ІваноФранківській області не пізніше робочого дня, наступного за днем їх
підписання, протокол та наказ засідання акредитаційної комісії.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Василь ВАСИЛИК

