
Інформація щодо можливості подання замовниками апеляції 
для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних 

засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), 
Органу з інспектування (ІО) 

 

Замовник може подати апеляцію на такі рішення ОС ДТЗ чи ІО: 
а) відмова у прийнятті до розгляду заявки (або іншого документа) на надання 

послуги; 
б) відмова у видачі документів щодо підтвердження відповідності (сертифіката 

типу, сертифіката відповідності, сертифіката на систему управління, звіту або 
свідоцтва про інспектування тощо); 

в) призупинення дії, анулювання (відкликання) документів щодо підтвердження 
відповідності (сертифіката типу, сертифіката відповідності, сертифіката на систему 
управління або іншого документа), скорочення сфери сертифікації тощо. 

 
Апеляцію подають (надсилають) у письмовій довільній формі на ім'я директора 

ДП "ДержавтотрансНДІпроект" протягом одного місяця після отримання замовником 
ухваленого ОС ДТЗ або ІО рішення, яке замовник вважає за необхідне переглянути. 
Апеляція повинна містити обґрунтування заперечень апелянта відносно ухваленого 
рішення. До апеляції мають бути додані документи, що пояснюють та підтверджують 
її обґрунтованість. 

Подання апеляції не зупиняє дію ухваленого ОС ДТЗ чи ІО рішення. 
 
Для розглядання поданої апеляції та прийняття рішення за нею наказом 

ДП "ДержавтотрансНДІпроект" створюють апеляційну комісію (АК). До складу АК не 
включають персонал, зокрема керівний персонал, який мав відношення до предмету 
апеляції.  

АК розглядає апеляцію у строк не пізніше одного місяця після її реєстрації в 
ДП "ДержавтотрансНДІпроект". 

У разі, якщо виникає потреба у додатковому часі для опрацювання апеляції, її 
розглядають протягом цього періоду часу, при цьому загальний строк розгляду 
апеляції не може перевищувати 60 календарних днів (якщо збільшення строку 
розглядання апеляції понад 60 днів не погоджено із апелянтом). 

Замовник має право брати участь в засіданні АК. 
 
Якщо АК визнає дії або рішення ОС ДТЗ чи ІО неправомірними, то вона приймає 

рішення щодо обґрунтованості апеляції і зобов'язує ОС ДТЗ чи ІО усунути допущене 
порушення та скасувати прийняте ним рішення.  

Якщо АК визнає дії або рішення ОС ДТЗ чи ІО правомірними, то вона приймає 
обґрунтоване рішення про відмову апелянту у задоволенні апеляції.  

Рішення АК доводять до апелянта.  
 
У разі незгоди апелянта з рішенням АК воно може бути оскаржене шляхом 

подання апеляції до апеляційної комісії, утвореної центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 01008, м. Київ, 
вул. Грушевського, 12/2) 

 
Більш детально ознайомитися з процедурою розглядання апеляцій можна за 

телефоном: (044) 456-77-61, e-mail: pkyslovskyy@insat.org.ua. 
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