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П ГЩодо повноважень суб'єктів в н 
проведенні міжнародного технічного 
огляду та обов'язкового технічного 
контролю 

Гв іце -президенту АсМАП України 
, / Докілю Л.П. 

вул. Щорса, 11, м.Київ, 03150 

И 

котя: 
Міністерство інфраструктури України 
Заступнику директора державного 
департаменту автомобільного 
транспорту 
Ткаченку О.В. 

Шановний Леоніде Петровичу! 

Підняте у Вашому листі питання є на сьогодні досить актуальним, оскільки 
реєстр суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю транспортних 
засобів, оприлюднений на офіційному сайті департаменту ДАІ МВС, не містить 
інформації щодо підтвердження повноважень суб'єктів у проведенні міжнародного 
техогляду, що потребує опрацювання з ДАІ МВС заходів щодо забезпечення 
виконання пункту 19 Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та 
обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та 
зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затвердженого 
постановою КМУ від 30.01.2012 № 137, та ідентифікації компетентних 
акредитованих органів з оцінки відповідності у переліку суб'єктів обов'язкового 
технічного контролю. 

У додатку до цього листа наведено перелік акредитованих органів з оцінки 
відповідності, з якими співпрацює ДП «ДержавтотрансНДІпроект» в галузі 
міжнародного технічного огляду, уповноважених здійснювати обов'язковий 
технічний контроль транспортних засобів, де міжнародні перевізники можуть 
отримувати протоколи контролю технічного стану з позначкою про проведення 
міжнародного техогляду. 

З повагою, 
Директор А.М.Редзюк 

З.О.Дегтяр 201-08-86 

Вх. 
вул. Іііорса, 11 
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Перелік випробувальних лабораторій - суб'єктів господарювання, 
які здійснюють обов'язковий технічний контроль транспортних засобів 

міжнародний техогляд 

№ 
з/п 

Назва ВЛ, адреса Чинність атестату 
акредитації 

1 
ДП "ДержавтотрансНДІпроект" 
Пр.Перемоги, 57, м.Київ 
201-08-87, info@insat.orq.ua 

05.03.2017 

2 

ПАТ "Полтава-Авто" 
м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 1 тел. 
(0532) 57-99-52 
autoabs@Jist.ru 

10.05.2017 

3 

TOB "ТРАНС-СЕРВІС" 
м. Луганськ, Ровеньківська, 82-А 
тел. (0642) 599-537 
dmitriy.nazarenko@transpele.com 

06.02.2019 

4 

TOB "АВТО-СЕРВІС" 
вул. Свалявська, 79, м. Мукачево, 
Закарпатська обл. (03131) 36-831 
zahid-lab1(5)mail.ru 

27.11.2014 

5 

TOB „Інтертрансгруп" 
с.Гамаліївка, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл. тел.(032) 277-78-20 
cdv@sto.lviv.ua 

12.04.2017 

6 

TOB „Мега Автоцентр", 
м. Київ, вул. П.Усенка, 8 
тел. (044) 574-01-66 
romabor@qmail.com 

22.11.2017 

7 

ДП «Віаланд» 
вул. Лісна, 1, с.Петрушки, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл., 08113, 
тел.(044)451-91-91 
ulev@vast-trans.com 

17.11.2018 

8 

TOB «Укравтотехекспертиза» 
М.Сімферополь, вул.Жуковського, 17 
(випроб.база - 2-й км траси Сімферополь-
Миколаївка) 
(0652)54-60-70 
deripaska@autotex. com.ua 

31.08.2018 

9 

TOB «Техтрансконтроль» 
м.Хмельницький, вул.Заводська, 155 
(0382)64-33-17 
tehtranskontrol@ukr.net 

30.03.2014 

10 

ЗРТП «Альфа ЛТД» 
Вул.З.Космодем'янської, 8-а, м.Запоріжжя 
(061)213-42-38; 213-16-29 
Zrtp alfa@comint.net 

30.12.2018 

11 

TOB «Сарни-Скан», 
м.Сарни, вул.Варшавська, 9-а, Рівненська обл. 
(03655)3-26-45; 3-26-50 
sarnyscan@sowa.com.ua 

12.09.2018 

12 

Підприємство «Волиньавтомотосервіс», 
дільниця випробувань №2 
Волинська обл., м.Ковель, вул.Варшавська, 18 
(03352)5-53-55, vik vams@i.ua 

07.11.2018 

13 TOB «Мукачево АвтоТест» 
Закарпатська обл., м.Мукачево, 14.03.2018 
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вул..Індустріальна, 1 
(03131-38-006) 
komlvk.s@autotest. net.ua 

14 

TOB «ЕКСПРЕС ЛОГІСТИК» 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, ПСК на 
території Басівської с/ради 
(032)242-20-50, vc ktz@expressloqistics.com.ua 

17.02.2018 

15 

ПАТ АК «Укртранс» 
м.Київ, вул.Народн.ополчення, 25 
(044)591-55-17 
Slava@ukrtrans.orq.ua 

13.03.2017 

16 

ПрАТ «Діамант», 
м.Харків, вул.Шевченка, 111-А 
714-33-78 
alex@maha.com.ua 

06.02.2014 

17 

ПП «ТЮФ» 
Одеська обл., Біляївський р-н, с.Котовка, 
Балтська дорога, 148-г 
(0482)308-740 
tuf@ad.ua 

02.08.2017 

18 

TOB «Автотехносервіс» 
м.Чернігів, вул.Шевченка, 162-а, к.З 
(0462)97-38-38 
texosmotr@ukr.net 

27.02.2014 

19 
TOB «Добробут-Авто» 
м.Житомир, вул.М.Рибалка, 33 
(0412)51-23-33, waDOlea@mail.ru 

19.03.2018 

20 

ПП «Полісся Авто-тест» м.Житомир, 
вул.Металістів, 3 
(0412)42-77-64 
avtotest@bk.ru 

07.10.2017 

21 

TOB Фірма «Тотус» 
м.Одеса, вул.Отам.Головатого, 98 
(0482)37-36-55 
buqor212@ukr.net 

27.12.2017 

22 

TOB «Автомобільний діагностичний центр 
2012» 
Київська обл., Макарівський р-н, 
с. Копилів, вул. Леніна,4Б 
(04578)303-01 
oleq.krukovskiy@tayfun.ua 

29.09.2018 

23 

Автобаза ДП «Одеський морський торгівельний 
порт» 
м.Одеса, Митна площа, 1 
(048)729-32-95, ab@oort.odessa.ua 

14.11.2014 

24 

TOB «Техноторг-Дон» 
м.Миколаїв, вул.Героїв Сталінграду, 113/1 
(0512)53-09-01; 48-40-68 
info@technotorq.com 

01.08.2017 

25 

ПП «Випробувальний центр технічної діагностики» 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Молодіжне, 
лінія 1, ділянка 7 
(048)702-41-01 
avtolab vctd@ukr.net 

06.07.2017 
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