
1

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 37508596

 

                                                                                   На №  26/1.4-7.2-7642  від  08.06.2022

Міністерство енергетики України

Щодо призначення органу 
з оцінки відповідності

Мінекономіки розглянуло лист Міненерго стосовно сприяння призначенню                             
ДП "Державна паливна компанія "МАСМА" органом з оцінки відповідності для 
виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у  
Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових 
та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України                   
від 01.08.2013 № 927 (далі – Технічний регламент), у зв’язку із перейменуванням 
призначеного органу з оцінки відповідності ДП "Орган з сертифікації 
нафтопродуктів та систем якості "МАСМА-СЕПРО", та в межах компетенції 
повідомляє.

Згідно з пунктом 1201 Переліку документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності", затвердженого Законом України "Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" свідоцтво про призначення 
органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з 
оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті                       
(далі – свідоцтво про призначення), є документом дозвільного характеру.

Відповідно до абзацу першого частини восьмої статті 41 Закону України "Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", зокрема зміна найменування 
юридичної особи не є підставами для переоформлення документа дозвільного 
характеру.

У зв’язку з цим, зміна найменування ДП "Орган з сертифікації нафтопродуктів 
та систем якості "МАСМА-СЕПРО" на ДП "Державна паливна компанія "МАСМА" 
не є підставою для переоформлення відповідного свідоцтва про призначення.

Ураховуючи зазначене, на сьогодні ДП "Державна паливна компанія 
"МАСМА" є призначеним органом з оцінки відповідності для виконання як третьою 
стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у Технічному 
регламенті, і може здійснювати відповідну діяльність з оцінки відповідності в межах 
сфери призначення, визначеної наказом Мінекономрозвитку від 01.10.2018 № 1388 
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"Про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності 
вимогам відповідного технічного регламенту".

Одночасно інформуємо, що в реєстрі призначених органів з оцінки 
відповідності і визнаних незалежних організацій актуалізовано відомості щодо зміни 
найменування підприємства.
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