ГОЛОВНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСЦ МВС
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ГСЦ МВС)
(РСЦ ГСЦ МВС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
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Про затвердження рішення
акредитаційної комісії

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» від ЗО червня
1993 року № 3353-ХІІ, 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 ГСЦ МВС в Івано-Франківській області (філії ГСЦ МВС)
(далі - РСЦ ГСЦ МВС в Івано-Франківській області) від 02 вересня 2020 року
рішення щодо надання акредитації наступним навчальним закладам, які
проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів:
1) Калуській автомобільній школі Товариства сприяння обороні України
(Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Глібова, 50, код СДРІІОУ 2722789) з одночасним обсягом підготовки водіїв за напрямами: підготовка
водіїв категорії «В» - 60 осіб (10 тижнів навчання), підготовка водіїв категорії
«С» - 20 осіб (14 тижнів навчання), перепідготовка водіїв категорії «ЦІ» - 10
осіб (8 тижнів навчання), перепідготовка водіїв категорії «Б» - 10 осіб
(8 тижнів навчання), перепідготовка водіїв категорії «СЕ» - 10 осіб (4 тижня
навчання);
2) Тлумацькому спортивно-технічному клубу Товариства сприяння
обороні України (Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Винниченка, 61,
код ЄДРПОУ - 2720299) з одночасним обсягом підготовки водіїв за напрямами:
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підготовка водіїв категорії «А» - 15 осіб (8 тижнів навчання), підготовка водіїв
категорії «В» - 60 осіб (10 тижнів навчання), перепідготовка водіїв категорії
«С» - 10 осіб (8 тижнів навчання), перепідготовка водіїв категорії «D» - 10 осіб
(8 тижнів навчання), перепідготовка водіїв категорії «ВЕ» - 8 осіб (6 тижнів
навчання), перепідготовка водіїв категорії «СЕ» - 15 осіб (6 тижнів навчання);
3)
приватному підприємству «Автобан» (Івано-Франківська область,
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 130, В, код ЄДРПОУ - 25598004) з
одночасним обсягом підготовки водіїв за напрямами: підготовка водіїв
категорії «А1» - 20 осіб (8 тижнів навчання), підготовка водіїв категорії
«А» - ЗО осіб (8 тижнів навчання), підготовка водіїв категорії «В» - 120 осіб
(9 тижнів навчання), підготовка водіїв категорії «СІ» - 20 осіб (13 тижнів
навчання), підготовка водіїв категорії «С» - 40 осіб (13 тижнів навчання),
перепідготовка
водіїв категорії «СІ» 15 осіб (10 тижнів навчання),
перепідготовка
водіїв категорії «С» 15 осіб (10 тижнів навчання),
перепідготовка
водіїв категорії «D1» 15 осіб (10 тижнів навчання),
перепідготовка
водіїв категорії «D» 15 осіб (10 тижнів навчання),
перепідготовка водіїв категорії «ВЕ» - 15 осіб (6 тижнів навчання),
перепідготовка водіїв категорії «С1Е» - 15 осіб (6 тижнів навчання),
перепідготовка водіїв категорії «СЕ» - 15 осіб (6 тижнів навчання).
2.
Затвердити прийняті на засіданні акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ
МВС в Івано-Франківській області від 02 вересня 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 Бурштинської автомобільної
школи Товариства сприяння обороні України (код СДРПОУ - 2722795)
наступних спеціалістів: Кучинську Надію Степанівну, Регу Андрія
Ярославовича,
Мосора
Руслана
Олеговича,
Мандрика
Віктора
Володимировича, Лісевича Володимира Романовича;
2) додати до МТБ навчального закладу Еороденківського спортивнотехнічного клубу Товариства сприяння обороні України (код ЄДРПОУ 2727433) наступних спеціалістів: Мандича Івана Петровича, Мандича Петра
Івановича, Кітуру Михайла Миколайовича, Лиско Галину Михайлівну,
Дмитрука Михайла Петровича, Романка Михайла Володимировича;
3) додати до МТБ навчального закладу Рожнятівського спортивнотехнічного клубу Товариства сприяння обороні України (код ЄДРПОУ 2720276) наступних спеціалістів: Суса Володимира Миколайовича, Хорта
Василя Петровича, Савчука Михайла Васильовича, Василіва Василя
Юрійовича;
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4) додати до МТБ навчального закладу Рогатинського спортивнотехнічного клубу Товариства сприяння обороні України (код ЄДРПОУ 2727491) наступних спеціалістів: Скробача Романа Михайловича, Гураля
Романа Васильовича, Леськіва Ігоря Богдановича, Космину Богдана
Євгеновича,
Огнистого Олега Євстахійовича,
Космину Мирослава
Ярославовича;
5) додати до МТБ навчального закладу товариства з обмеженою
відповідальністю «Автостатус Плюс» (код ЄДРПОУ - 42228708) наступних
спеціалістів: Любенка Романа Михайловича, Бобика Богдана Тарасовича,
Мазура Володимира Любомировича, Барабаша Володимира Ігоровича,
Теліжина Андрія Івановича;
6) додати до МТБ навчального закладу товариства з обмеженою
відповідальністю «Автостатус Плюс» (код ЄДРПОУ - 42228708) наступний
транспортний засіб: БТІМ-РЗОО, номерний знак АТ0723ХТ;
7) додати до МТБ навчального закладу приватного підприємства
«Автошкола «Автолюб-ІФ» (код ЄДРПОУ - 33427372) наступних спеціалістів:
Терешкуна Михайла Олеговича, Терешкун Марію Степанівну, Хрептика Олега
Михайловича, Дроцюка Андрія Богдановича, Хімей Світлану Василівну,
Косила Ігоря Андрійовича, Кравчук Ганну Василівну, Власенка Володимира
Олександровича, Яворського Михайла Володимировича,
Мартинюка
Володимира Васильовича, Мисюка Олега Васильовича, Синявського Ореста
Романовича, Бучинського Володимира Мирославовича;
8) вилучити з МТБ навчального закладу приватного підприємства
«Автошкола «Автолюб-ІФ» (код ЄДРПОУ - 33427372) наступних спеціалістів:
Вітенка Віктора Васильовича, Хлібкевича Богдана Володимировича;
9) додати до МТБ навчального закладу товариства з обмеженою
відповідальністю «Автостатус ІФ» (код ЄДРПОУ - 40076227) наступних
спеціалістів: Ковальчука Богдана Михайловича, Цибуха Володимира
Васильовича, Глушка Володимира Івановича;
10) додати до МТБ навчального закладу Філії № 1 товариства з обмеженою
відповідальністю «Автостатус ІФ» (код ЄДРПОУ - 43013767) наступних
спеціалістів: Угринчука Тараса Олексійовича, Андріїва Дмитра Івановича;
11) додати до МТБ навчального закладу Коршівського професійного
аграрного ліцею (код ЄДРПОУ - 2544224) наступного спеціаліста: Івасютина
Івана Васильовича;
12) додати до МТБ навчального закладу Коломийського міського спортивнотехнічного клубу Товариства сприяння обороні України (код ЄДРПОУ -
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2720247) наступних спеціалістів: Сербенюка Василя Васильовича, Струнчака
Миколу Дмитровича;
13) додати до МТБ навчального закладу Надвірнянського районного
спортивно-технічного клубу Товариства сприяння
обороні України
(код ЄДРПОУ - 02720264) наступних спеціалістів: Степаненкова Дмитра
Леонідовича, Кіселюка Василя Васильовича;
14) додати до МТБ навчального закладу Надвірнянського районного
спортивно-технічного клубу Товариства сприяння
обороні України
(код ЄДРПОУ - 02720264) наступний транспортний засіб: ГАЗ-53, номерний
знак 1838 ИФЛ;
15) додати до МТБ навчального закладу приватного підприємства «ФіолІВА» (код ЄДРПОУ - 30107164) наступного спеціаліста: Галку Романа
Романовича;
16) вилучити з МТБ навчального закладу приватного підприємства «ФіолІВА» (код ЄДРПОУ - 30107164) наступних спеціалістів: Пилипчука Ярослава
Ярославовича, Заяць Івана Дмитровича, Кузьмина Василя Павловича, Припхана
Любомира Володимировича;
17) видалити з МТБ навчального закладу приватного підприємства «ФіолІВА» (код ЄДРПОУ - 30107164) наступні транспортні засоби: ГАЗ-5201,
номерний знак АТ3649СІ, CA3-3507, номерний знак АТ9638АІ, ГАЗ-3307227,
номерний знак АТ7093ЕХ, ГАЗ-5205, номерний знак АТ3439СІ, RENAULT
LOGAN, номерний знак АТ9290ВІ;
18) додати до МТБ навчального закладу приватного підприємства «Автобан»
(код ЄДРПОУ - 30756935) наступного спеціаліста: Бойка Михайла
Михайловича;
19) вилучити з МТБ навчального закладу відокремленого структурного
підрозділу приватного підприємства «Фіол-ІВА» «Автошкола» (код ЄДРПОУ 36118171) наступного спеціаліста: Паньків Ольгу Романівну.
20) видалити з МТБ навчального закладу відокремленого структурного
підрозділу приватного підприємства «Фіол-ІВА» «Автошкола» (код ЄДРПОУ 36118171) наступний транспортний засіб: ВАЗ-2107, номерний знак АТ5082АВ;
21) вилучити з МТБ навчального закладу відокремленого структурного
підрозділу «Маневр» приватного підприємства «Фіол-ІВА» (код ЄДРПОУ 41802124) наступних спеціалістів: Кузьмина Василя Павловича, Данилюка
Петра Степановича;
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22) видалити з МТБ навчального закладу відокремленого структурного
підрозділу «Маневр» приватного підприємства «Фіол-ІВА» (код ЄДРПОУ 41802124) наступний транспортний засіб: САЗ-3507, номерний знак АТ9638АІ;
3. Головному спеціалісту із зв’язків з громадськістю РСЦ ГСЦ МВС в
Івано-Франківській області, Кулаку Костянтину Валерійовичу, оприлюднити на
офіційному вебсайті РСЦ ГСЦ МВС в Івано-Франківській області не пізніше
робочого дня, наступного за днем їх підписання, протокол та наказ засідання
акредитаційної комісії.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник

Олег ШПЕК

