Вісник сертифікації залізничного транспорту
Степченкова Н.В., начальник ВУС,
Пасічник А.С. фахівець із сертифікації ДП ДОСЗТ
НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗДОБУТКИ
ЗА 2010 р.
Гарантування безпеки продукції та послуг – це першочергова задача при
врегулюванні взаємовідносин між постачальниками та споживачами у всіх галузях
виробництва.
Сертифікація продукції, послуг і процесів є важливим технічним інструментом
забезпечення якості функціонування залізничного транспорту, а саме: забезпечення
безпеки руху потягів, безпеки життя та здоров’я людей, охорони навколишнього
середовища та зберігання майна і вантажів.
Особливе значення набуває процес регулювання на залізничному транспорті, де
порушення безпеки руху може привести до важких наслідків як в плані значних
економічних збитків так і в плані загрози життю та здоров’ю пасажирів і
обслуговуючого персоналу.
Розуміючи вкрай важливу роль забезпечення відповідності продукції та послуг
ДП Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту на протязі 17
років проводить роботи із сертифікації продукції та атестації виробництва продукції,
що постачається на залізниці нашої держави, тим самим, запобігаючи проникненню
невідповідної продукції, що напряму впливає на безпеку руху та пасажирів.
ДП ДОСЗТ – один із органів України в галузі залізничного транспорту і на
теперішній час займає провідні позиції у сфері проведення робіт з сертифікації
продукції, що надається для потреб залізниць і промислового транспорту України.
Серед наших замовників виступають підприємства

металургійної, машинобудівної,

електротехнічної та інших галузей, які знаходяться на території Україні, Росії,
Білорусії, Казахстані, Польщі, Чехії, Індії та інших країнах.
У рамках своєї діяльності на протязі 2010 року ДП Дніпропетровським органом з
сертифікації залізничного транспорту було:
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- підтверджено випуск продукції відповідної якості 156-тьма сертифікатами
відповідності;
- проведено 14 атестацій виробництва продукції та ремонтних послуг;
- видано 3 свідоцтва про визнання;
- наше підприємство брало участь у роботі атестаційних комісій з комплексного
обстеження 20 вагонних депо Укрзалізниці згідно з «Положенням з атестації
підприємств, які виконують технічне обслуговування та ремонт вантажних вагонів», що
затверджене наказом Укрзалізниці від 11.10.2002р. №501.
За роки свого існування наше підприємство неодноразово проходило процедуру
акредитації в Державному комітеті України з питань технічного регулювання та
споживчої

політики

(Держспоживстандарт

України),

Національному

Агентстві

Акредитації України, має відповідні свідоцтва, які встановлюють та підтверджують
компетентність сертифікаційної діяльності органу в наступних напрямках:
- тепловози, електровози, їх обладнання та запчастин;
- вагони пасажирські, вантажні, їх обладнання та запчастини;
- спеціалізований рухомий склад, обладнання, запчастини;
- міський електротранспорт (трамваї, обладнання, запчастини);
- обладнання та пристрої систем тягового енергогосподарства електрифікованих
залізниць;
- обладнання та елементи залізничної та трамвайної колії, мости та конструкції
мостів;
- контейнери універсальні та спеціалізовані.
ДП ДОСЗТ отримало свідоцтво про призначання на проведення робіт із
сертифікації продукції та послуг в системі УкрСЕПРО згідно з затвердженою
номенклатурою та свідоцтво про уповноваження на проведення робіт з сертифікації
імпортної продукції в системі УкрСЕПРО (наказ Держспоживстандарту України від 12
серпня 2008р. № 282), а також свідоцтво признання компетентності на право
проведення робіт з підтвердження відповідності, видане Радою по залізничному
транспорту держав-учасниць співдружності.
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У 2010 р. на нашому підприємстві було сертифіковано систему управління якістю
відповідно

до

отримано

вимог

ISO

9001:2009

сертифікат

та

відповідності

№ UA2.052.04510-10 від 14.05.2010 р.
Проведення

робіт

з

сертифікації

продукції та атестації виробництва, щодо
підтвердження
нормативної

відповідності
документації

вимог
виконується

колективом висококваліфікованих фахівців.
Співробітники нашого підприємства мають
повну вищу освіту відповідного напрямку,
багаторічний досвід у залізничній галузі.
На теперішній час у складі персоналу:
два кандидати технічних наук, шість аудиторів
Сертифікат на систему управління якістю

системи УкрСЕПРО сертифікації продукції для
потреб залізничного транспорту та атестації

виробництв залізничного транспорту,
два кандидата в аудитори системи
УкрСЕПРО сертифікації продукції для
потреб залізничного транспорту та
атестації

виробництв

залізничного

транспорту та аудитор з сертифікації
систем управління якістю. Постійно
підвищується
співробітників

кваліфікація
в

науково-дослідному
центрі

проблем

Українському
і

навчальному

Колектив ДП Дніпропетровський орган з сертифікації
залізничного транспорту

стандартизації,
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сертифікації

та

якості,

Науково-інформаційному центрі

«Леонорм»,

а

також

співробітники приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
ДП Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту Наказом
№ 621 від 28.12.2010 р. призначений на виконання робіт за оцінкою відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, у тому числі і вимогам
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності
устаткування,

Технічного

устаткування,

що

регламенту

працює

під

пересувного

тиском,

Технічного

регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.
За

офіційними

статистики

України

STANDART
рейтингування)

даними
та

RATING
було

Державного

відповідно

Комітету

з

EUROPEAN

(Європейським

стандартом

проведено

ранжирування

економічних показників і динаміки серед 350000 суб’єктів
господарювання. Станом на 2010 р. ДП ДОСЗТ здобуло

Директор ДП ДОСЗТ, кандидат
технічних наук, доцент, академік
Підйомно-транспортної
Академії
України Жаковський О.Д.

перевагу над конкурентами та посіло призове місце серед підприємств з
кількістю офіційно працюючих до 50 чоловік. У зв’язку з цим наше
підприємство

потрапило

до

«Ліги

кращих»,

отримало

статус

«ПІДПРИЄМСТВО РОКУ 2010» та директору ДП ДОСЗТ Жаковському
Олександру Дмитровичу було вручено заслужену відзнаку – Орден
«Почесний хрест» та сертифікат «КЕРІВНИК РОКУ 2010», а кращим
фахівцям – золота медаль «Професійна слава».
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Шановні читачі!
Журнал розпочинає друкувати рубрику під назвою «Сертифікація продукції (послуг,
процесів) залізничного призначення в законодавчо нерегульованій сфері». Редактор рубрики –
доктор технічних наук, заслужений працівник транспорту України Поляков Петро Федоровичу.
Перша робота, яка присвячена цієї рубриці - «Система оцінки відповідності в законодавчо
нерегульованій сфері «Регістр сертифікації на залізничному транспорті України. Основні
положення».
Редакційна колегія рубрики: Поляков П.Ф. (відповідальний редактор), Жаковський О.Д.,
Мартиненко Л.М., Поляков В.П., Соколов В.М., Тимофєєва Л.А., Янгулов М.П.
Відгуки і пропозиції просимо надсилати за адресою:
вул. 152-ї Дивізії, 3, оф.304, м. Дніпропетровськ, 49033, Україна
тел./факс 8(056)787-18-42, тел. 8(056)788-69-38, 791-60-47
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Проект СТУ УЗС 32.01-2010
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Система оцінки відповідності в законодавчо нерегульованої сфері
„Регістр сертифікації на залізничному транспорті України”

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2010 р.
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Проект СТУ УЗС 32.01-2010
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО:
- Державним підприємством „Орган з сертифікації телекомунікаційних мереж в транспортно-дорожньому комплексі”
Міністерства транспорту та зв’язку України;
- Державним підприємством „Центр сертифікаційних випробувань та експертиз в системах транспорту” Міністерства
транспорту та зв’язку України
2 ВНЕСЕНО:
- Департаментом залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України.
3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
4 РОЗРОБНИКИ П. Поляков, докт. техн. наук, заслужений працівник транспорту України, Л. Мартиненко,
В. Поляков, канд. техн. наук,

Цей докуменет не може бути повністю або частково відтворений,
тиражований та розповсюджений на будь-яких носіях інформації без дозвілу
Міністерства транспорту та зв’язку України
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Проект СТУ УЗС 32.01-2010
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Система оцінки відповідності в законодавчо нерегульованої сфері
„Регістр сертифікації на залізничному транспорті України”
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Чинний від 2010-08-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Цей стандарт установлює основні принципи, структуру та правила відомчої
системи оцінки відповідності на добровільних засадах – системи оцінки відповідності в
законодавчо нерегульованої сфері „Регістр сертифікації на залізничному транспорті
України” (далі – Система).
Положення цього стандарту поширюються на членів та учасників Системи, в
тому числі і на підприємства та організації, що одержали доступ до неї.
2 ПРАВОВІ ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ СИСТЕМИ
Основні поняття, терміни та їх визначення, що використовуються в цьому
стандарті, відповідають Законам України „Про акредитацію органів з оцінки
відповідності ”, „Про підтвердження відповідності ” та ” Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності ”.
2.1 Сфера підтвердження відповідності поділено на дві:
- законодавчо регульована сфера;
- законодавчо нерегульована сфера.
2.2 Номенклатура продукції в законодавчо регульованої сфері визначається
відповідними нормативно-правовими актами та технічними регламентами.
2.3 Сертифікація продукції залізничного призначення (крім послуг залізниць)
відноситься до законодавчо нерегульованої сфери.
Технічні вимоги до продукції залізничного призначення регламентовані
відповідними нормативними документам державного та галузевого рівня, але не
технічними регламентами.
В системі сертифікації існує Перелік продукції, яка підлягає обов’язковому
підтвердженню відповідності вимогам нормативних документів, які зазначені в
Переліку.
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2.4 Основоположним принципом державної політики у сфері підтвердження
відповідності є сприяння розвитку не тільки в законодавчо регульованої сфері на
відповідність продукції і послуг вимогам технічних регламентів, але і в законодавчо
нерегульованої сфері шляхом сертифікації продукції на добровільних засадах, тобто
підтвердження відповідності продукції вимогам чинних в Україні нормативним
документам (стандартам, технічним умовам, правилам та ін.)
2.5 Підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованої сфері провадиться
на добровільних засадах у порядку, визначеному договором між заявником
(виробником, постачальником) та органом з сертифікації. При цьому підтверджується
відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління
довкіллям, персоналу будь-яким заявленим вимогам.
2.6 Система „Регістр сертифікації на залізничному транспорті України”
встановлює правила оцінки відповідності, визначає учасників робіт з оцінки
відповідності в законодавчо нерегульованій сфері.
2.7 Оплата робіт з підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій
сфері здійснюється на договірних умовах.
3 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
3.1 Система „Регістр сертифікації на залізничному транспорті України” створена
на добровільних засадах, як система підтвердження відповідності продукції
залізничного призначення.
3.2 В Системі здійснюються такі взаємопов’язані види діяльності:
- сертифікація продукції (процесів, послуг);
- сертифікація систем управління (якістю, довкіллям та інше);
- сертифікація інтегрованих систем управління;
- сертифікація персоналу.
3.3 Загальне керівництво Системою здійснює Міністерство транспорту та зв’язку
України.
Організація та координація робіт з підтвердження відповідності здійснюється
керівним органом Системи сертифікації, якій призначається Міністерством транспорту
та зв’язку України.
3.4 Право проведення робіт з сертифікації у Системі надається органам з
сертифікації і лабораторіям, що акредитовані відповідно чинного в Україні
законодавства,
а
також
аудиторам,
які
атестовані
акредитованими
Національним агентством з акредитації України органами з сертифікації персоналу та
уповноваженими на право проведення робіт у Системі.
3.5 Сертифікація у Системі не підміняє існуючу державну систему сертифікації
УкрСЕПРО та підтвердження відповідності в законодавчо регульованої сфері.
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Проект СТУ УЗС 32.01-2010
4. СТРУКТУРА СИСТЕМИ
4.1 Організаційну структуру Системи утворюють:
- Наглядова Рада;
- керівний орган Системи;
- органи з сертифікації продукції, систем управління якістю, систем управління
довкіллям, персоналу та інших систем управління;
- випробувальні лабораторії (центри);
- органи контролю;
- аудитори і експерти;
- центр підготовки персоналу та інформаційно-науково-методичний центр;
- реєстр;
- підсистеми за видами продукції, підприємства (організації, установи, навчальні
заклади), які приймають участь чи сприяють діяльності Системи.
Структурна схема Системи наведена у Додатку 1.
4.2 Наглядова Рада Системи є дорадчо-наглядовим органом Системи і гарантом
дотримання у Системі законодавчих та нормативно-правових актів України у сфері
підтвердження відповідності продукції залізничного призначення, систем управління
якістю та інших систем управління.
Наглядова Рада Системи утворюється рішенням Міністерства транспорту та
зв’язку України.
Наглядова Рада формується на паритетних засадах із представників центральних
органів виконавчої влади, Національної Академії наук України, представників
учасників і членів Системи та інших зацікавлених сторін.
Рішення Наглядової Ради Системи в межах її компетенції та відповідальності є
обов’язковими до виконання всіма членами та учасниками Системи.
Пропозиції до складу Наглядової Ради наведені у Додатку 2.
4.3 Керівний орган Системи утворюється наказом Міністерства транспорту та
зв’язку України для планування, організації здійснення контролю та методичного
управління діяльністю членів та учасників Системи, забезпечення загальної координації
їх діяльності щодо процедур та процесів підтвердження відповідності.
Керівний орган забезпечує діяльність секретаріату Наглядової Ради Системи.
Керівний орган є утримувачем реєстраційних номерів, здійснює ведення Реєстру
та приймає рішення про проведення реєстрації у Реєстрі системи сертифікації „Регістр
сертифікації на залізничному транспорті України”.
Керівний орган організує видання, облік, та забезпечення учасників Системи
бланками сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання.
Керівний орган Системи за узгодженням Міністерства транспорту та зв’язку
України призначає органи з сертифікації і органи контролю для проведення робіт у
системі сертифікації „Регістр сертифікації на залізничному транспорті України”.
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4.4 Органи з сертифікації продукції, процесів, послуг, систем управління якістю,
систем управління довкіллям, персоналу; органи контролю; випробувальні та
калібрувальні лабораторії (центри) акредитуються згідно діючого законодавства
України Національним агентством з акредитації України Міністерства економіки
України (НААУ) та призначаються в Системі „Регістр сертифікації на залізничному
транспорті України”.
4.4.1 Орган з сертифікації продукції (процесів, послуг) виконує такі основні
функції:
- здійснює сертифікацію закріпленої за ним номенклатури продукції та несе
відповідальність за дотримання правил системи;
- визначає схему та порядок проведення сертифікації;
- організує та проводить обстеження виробництва;
- здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
- видає сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання.
4.4.2 Орган з сертифікації систем управління виконує такі основні функції:
- організує та проводить сертифікацію систем управління;
- здійснює технічний нагляд за правильністю виконання вимог діючих на
підприємствах (організаціях) систем управління;
- видає сертифікати на системи управління відповідно чинним в Україні
вітчизняним та міжнародним стандартам.
4.5 Випробувальна лабораторія (центри) виконує наступні основні функції:
- проводить випробування продукції відповідно до галузі акредитації та видає
протоколи, в тому числі сертифікаційних випробувань;
- бере участь за пропозиціями органів з сертифікації в проведенні технічного
нагляду за виробництвом сертифікуємої або сертифікованої продукції.
4.6 Орган з сертифікації персоналу виконує наступні функції:
- проводить сертифікацію та атестацію персоналу;
- розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації персоналу;
- видає сертифікати та атестати про компетентність персоналу, якій отримав
позитивні оцінки за іспитами або тестуванням та підтвердив свою компетентність у
відповідної галузі.
4.7 Орган контролю виконує такі основні функції:
- проведення інспекційних перевірок (інспекцій) згідно планів у відповідності з
закріпленої за органом контролю галузі акредитації;
- розроблення програм на проведення інспекцій;
- розроблення організаційно - методичних документів, порядків та інструкцій на
проведення перевірок на всіх передбачених стандартами та правилами етапів
інспектування, в тому числі доказів функціональної безпеки комплексів технічних
засобів керування та регулювання руху поїздів;
- видає висновки, сертифікати, атестати та свідоцтва за результатами
проведених інспекційних перевірок (інспекцій);
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- виконує за дорученням керівного органу Системи позапланові перевірки та
експертизи.
4.8 Аудитори, які атестовані, сертифіковані в системі сертифікації „Регістр
сертифікації на залізничному транспорті України” та занесені до Реєстру Системи, а
також експерти виконують роботи, що пов’язані з сертифікацією продукції (процесів,
послуг), систем управління, проведення експертизи документів згідно відповідної
сфери компетентності.
4.9 Центр підготовки персоналу та інформаційно-науково-методичний центр
виконують такі основні функції:
- організація підготовки та атестації експертів і аудиторів Системи;
- надання технічної та науково-методичної допомоги усім зацікавленим в
співпраці з Системою органам з оцінки відповідності, сприяння їм у підготовці до
акредитації в НААУ та призначенні у Системі;
- участь в підготовці підприємств до сертифікації продукції та систем
управління;
- здійснення інформаційного забезпечення та надання інформаційних послуг в
галузі сертифікації;
- участь в розробленні та надання до Міністерства транспорту та зв’язку України
пропозицій до проектів законодавчих актів в галузі підтвердження відповідності;
- створення нормативної бази, організація ведення фонду документів в інтересах
усіх членів і учасників Системи.
4.10 Підсистеми за видами продукції можуть створюватися з метою уникнення
дублювання відповідно до видів продукції та послуг.
4.11 Підприємства (установи, організації, навчальні заклади), які приймають
участь в діяльності Системи виконують такі основні функції:
- беруть участь в гармонізації нормативних документів з підтвердження
відповідності з міжнародними та європейськими нормами та настановами з якості,
стандартизації, сертифікації та акредитації;
- беруть участь в проведенні досліджень в галузі сертифікації продукції, систем
управління та приймають участь в процедурах призначення органів з оцінки
відповідності;
- беруть участь в розробці проектів основоположних організаційно-методичних
документів з сертифікації.
5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
Діяльність в Системі базується на принципах:
- безумовного додержання вимог чинного законодавства
відповідності міжнародним правилам підтвердження відповідності;
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- гармонізації нормативних документів з підтвердження відповідності з
міжнародними та європейськими нормами та настановами з якості, стандартизації,
сертифікації та акредитації;
- дотримання вимог економічної доцільності;
- пріоритетності створення всіма зацікавленими учасниками ефективної системи
підтвердження відповідності на основі загально визначених методології, норм та
правил, неприбутковості координуючого органу, та діяльності фахових підсистем
сертифікації із забезпечення уникнення дублювання відповідно до видів продукції;
- прозорості та відкритості Системи для усіх підприємств (організацій, установ
та навчальних закладів); відкритого забезпечення інформування з питань
функціонування Системи з урахуванням економічної доцільності;
- охоплення процедурами сертифікації усіх чинників, що впливають на якість,
безпеку (у тому числі функціональну) та надійність продукції залізничного
призначення
на усіх етапах її життєвого циклу; забезпечення її
конкурентоспроможності на ринках техніки залізничного призначення;
- дотримання методології, правил, процедур та норм „глобального підходу”, що
передбачає застосування критеріїв незалежності, об’єктивності результатів оцінки
відповідності; прозорості, технічної компетентності та відповідальності;
- використання на основі двосторонніх угод, меморандумів, контрактів тощо в
інтересах держави та Системи результатів підтвердження відповідності, які отримані в
інших системах сертифікації;
- структурної та сертифікаційної діяльності, системності побудови,
конфіденційності процесів зв’язків та відношень;
- забезпечення максимальної участі та взаємного співробітництва зацікавлених
сторін на усіх етапах робіт з підтвердження відповідності;
- врахування передових досягнень науки і техніки;
ефективного
використання усіх наявних ресурсів, які вже є у членів та учасників Системи;
- забезпечення реалізації єдиної технічної політики у сфері сертифікації
продукції залізничного призначення;
- розвиток існуючої та створення перспективної матеріально-технічної бази для
випробувань продукції залізничного призначення при мінімальної підтримки держави;
- створення єдиного інформаційного простору в сфері забезпечення якості
продукції залізничного призначення, ефективна організація інформаційного
забезпечення членів та учасників Системи.
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ДОДАТОК 1
СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ

Наглядова Рада
Секретаріат
Реєстр

Керівний орган Системи

Підсистеми
за видами
продукції,
підприємства
-учасники
Системи

Центр
підготовки
персоналу,
Інформаційно
-науковометодичний
центр

Органи з
сертифікації,
Органи
контролю

Випробувальні
лабораторії (центри)

Аудитори та експерти
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ДОДАТОК 2
Склад Наглядової Ради
1. Голова Наглядової Ради
2. Представник Мінтрансзв’язку України
3. Представник керівного органа системи
4. Представник МНС України (по узгодженню)
5. Представник Мінпромполітики України (по узгодженню)
6. Представник НАН України (по узгодженню)
7. Представник МОЗ України (по узгодженню)
8. Представник МОН України (по узгодженню)
9. Представники органів з сертифікації і органів контролю
10.Представники ВЛ (ВЦ) України
11.Представник центру підготовки персоналу
12.Представник інформаційно-науково-методичного центру
13.Представники підприємств-учасників України (по узгодженню)

Ключові слова: законодавчо регульована сфера, законодавчо нерегульована
сфера, відомча система, добровільні засади, система оцінки відповідності, залізничний
транспорт, Реєстр, Регістр, керівний орган, Наглядова Рада, сертифікація, акредитація,
оцінка відповідності, підтвердження відповідності.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ
На протязі грудня 2010 р. – січня 2011 р. Державним підприємством
Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту видано наступні
сертифікати:
Дата
Реєстрацій- реєстрації
ний №
та термін
дії
UA1.099.014 02.12.2010
8208-10
29.11.2012

ТОВ "ДАКЕнергетика"

Модуль "Акумуляторна"
для тягових підстанцій
електрифікованих
залізниць

UA1.099.014 02.12.2010
8216-10
01.12.2012

ТОВ "ДАКЕнергетика"

Модуль
напівпровідникового
випрямного агрегату

UA1.099.015
0290-10

08.12.2010
07.12.2011

ТОВ "Луганський
електромашинобу
дівний завод"

Плити віброущільнювальні
сімівальні для колійних
машин
(креслення
6ТЛ.725.000
СБ;
6ТЛ.725.000-01 СБ)

UA1.099.015
0431-10

08.12.2010
07.12.2011

ТОВ "Луганський
електромашинобу
дівний завод"

Ланцюги вигрібні для
щебенеочищувальних
машин
(креслення
5ТЛ.223.000
СБ;
5ТЛ.223.001 СБ)

UA1.099.015 10.12.2010
1391-10
08.12.2011

ТОВ "ТД Україна
Промресурс"

Бруси
залізобетонні
попередньо напружені для
стрілочних переводів типу
Р65 колії 1520 мм марок
1/9 і 1/11 із застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з Пподібною шайбою

Виданий

Продукція
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Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
відповідно до ТУ У
31.2-33165522005:2010
"Модуль
"Акумуляторна".
Технічні умови"
відповідно до ТУ У
31.2-33165522006:2010
"Модуль
напівпровідникового
випрямного агрегату.
Технічні умови"
п.п. 1.1.1; 1.1.2; 1.3.21.3.5;
1.4.3-1.4.6;
1.4.6.1; 1.4.6.2; 1.4.71.4.9; 1.5-1.7
ТУ У
35.2-31995235055:2010
"Плити
віброущільнювальні
сімівальні
для
колійних
машин.
Технічні умови"
п.п.
1.1.1;
1.1.2;
1.3.2-1.3.5;
1.4.51.4.7; 1.5-1.7 ТУ У
35.2-31995235056:2010
"Ланцюги
вигрібні
для
щебенеочищувальних
машин.
Технічні
умови"
п.п. 4.3.1.3; 4.4.1;
4.5.2;
4.6.1;
4.7.2
ДСТУ Б В.2.6-2:2009,
ТУ У 26.6-30268559257:2009
"Бруси
залізобетонні
попередньо
напружені
для
стрілочних переводів
типу Р65 колії 1520
мм марок 1/9 і 1/11 із
застосуванням
пластмасових
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UA1.099.015 13.12.2010
1903-10
28.12.2013

UA1.099.015 15.12.2010
4498-10
14.12.2011

Дніпропетровське
учбово-виробниче
підприємство
"УТОС" (ДУВП
"УТОС")
Товариство з
обмеженою відповідальністю
"ВЕЙМЕР К"

пустотоутворювачів з
П-подібною шайбою.
Технічні умови" крім
п.п. 1.3.4; 1.4.19
З'єднувачі рейкові стикові ТУ У 03288941.001-99
"З'єднувачі
рейкові
типу СРС
стикові типу СРС.
Технічні умови"

Шпали
дерев'яні
для
залізниць широкої колії, не
просочені, І-го та ІІ-го
типу

UA1.099.015 16.12.2010
4834-10
14.09.2011

ЗАТ "Запорізький
завод
залізобетонних
шпал"

Стояки
залізобетонні
центрифуговані довжиною
13,6 м для опор контактної
мережі залізниць марки СК
136.6-3.2

UA1.099.015 16.12.2010
5093-10
15.12.2011

Шпали
дерев'яні
для
залізниць широкої колії, не
просочені, І-го та ІІ-го
типу

UA1.099.015 16.12.2010
5103-10
15.12.2011

Підприємство
об'єднання
громадян
"ПАТРІОТ"
Харківської обласної спілки
інвалідів Афганістану
ТОВ
"СІТІТРАНС"

UA1.099.015 16.12.2010
5111-10
15.12.2011

ТОВ
"СІТІТРАНС"

Шпали
дерев'яні
не
просочені для залізниць
широкої колії І та ІІ типів

UA1.099.015 23.12.2010
8747-10
22.12.2011

ТОВ "ДАКЕнергетика"

Ввідна комірка 27,5 кВ КЛ2-ВВ-27,5-УХЛ4

UA1.099.015 23.12.2010
8749-10
22.12.2012

ТОВ "ДАКЕнергетика"

Бруси
дерев'яні
не
просочені для стрілочних
переводів
залізниць
широкої колії І та ІІ типів

Модуль
розподільчого
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закритого
пристрою

ДСТУ ГОСТ 78:2009
"Шпали дерев'яні для
залізниць
широкої
колії. Технічні умови
(ГОСТ 78-2004, IDT)"
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1,
4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
ДСТУ Б В.2.6-2:2009
та ТУ У В.2.6-26.632406629-001:2008
"Стояки залізобетонні
центрифуговані
довжиною 13,6 м для
опор
контактної
мережі
залізниць.
Технічні умови" крім
п.1.3.23
ДСТУ ГОСТ 78:2009
"Шпали дерев'яні для
залізниць
широкої
колії. Технічні умови
(ГОСТ 78-2004, IDT)"

ДСТУ
ГОСТ
8816:2009
"Брусся
дерев'яні
для
стрілкових переводів
залізниць
широкої
колії. Технічні умови"
ДСТУ ГОСТ 78:2009
"Шпали дерев'яні для
залізниць
широкої
колії. Технічні умови"
відповідно
до
пп. 7.3.1, 7.3.2, 8.3.1,
8.3.2, 11.2.1, 12.3.1
ГОСТ 1516.3-96, пп.
3.3.2, 3.3.4, 3.3.7,
3.4.1,
3.6.1,
3.7.2
ГОСТ 12.2.007.0-75
відповідно до пп.
4.14.1, 7.3.1, 7.3.2,

Вісник сертифікації залізничного транспорту
27,5 кВ

UA1.099.015
9342-10

UA1.099.014
8459-10

UA1.099.014
8461-10

8.3.1, 8.3.2, 9.2.1,
11.2.1, 12.3.1 ГОСТ
1516.3-96, пп. 3.3.2,
3.3.4, 3.3.7, 3.4.1,
3.6.1, 3.7.2 ГОСТ
12.2.007.0-75
24.12.2010
ТОВ "ТД Україна Шпали
залізо-бетонні морозостійкості,
23.12.2011
Промресурс"
попередньо
напружені тріщиностійкості,
бетону,
типу Ш1 марки Ш1-1 для міцності
геометричних
залізниць колії 1520 мм
розмірів, якості поверхні,
що
встановлені ДСТУ Б
В.2.6-57:2008
"Конструкціїї
будинків і споруд.
Шпали залізобетонні
попередньо
напружені для залізниць колії 1520 мм.
Технічні
умови",
п.п. 4.3.1.3; 4.4.1;
4.5.2;
4.6.1;
4.7.2
ДСТУ Б В.2.6-2:2009
Сертифікати перевидано у зв’язку зі зміною нормативної документації
03.12.2010 ВАТ "Гніванський Шпали
залізобетонні пп. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
ДСТУ
25.09.2013 завод
попередньо
напружені 4.6.1, 4.7.2
Б
В.2.6-2:2009
та
спецзалізобетону" типу СБ3 (СБ3-0, СБ3-1)
пп. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5,
1.4.1 - 1.4.8, 1.4.10 1.4.18, 1.4.20, 1.4.21,
1.5.1 - 1.5.5 ТУ У 26.630268559-174:2006
"Шпали залізобетонні
попередньо напружені
колії 1520 мм типу СБ3
для рейок типу Р65 і
Р50. Технічні умови"
03.12.2010 ВАТ "Гніванський Шпали
залізобетонні пп. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
25.09.2013 завод
попередньо
напружені 4.6.1, 4.7.2 ДСТУ Б
спецзалізобетону" типу
Ш1-3
із В.2.6-2:2009 та пп.
1.3.1, 1.3.3, 1.4.1 - 1.4.8,
застосуванням
1.4.10 - 1.4.18, 1.4.20,
пластмасових
1.4.21, 1.5.1 - 1.5.5 ТУ У
пустотоутворювачів з П- 26.6-30268559-225:2009
подібною шайбою
"Шпали залізобетонні
попередньо напружені
типу
Ш1-3
для
залізничної колії 1520
мм із застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з
П-подібною
шайбою.
Технічні умови"
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.015 10.12.2010
1851-10
11.12.2011

ДП "Старокостянтинівський завод
залізобетонних
шпал"

Залізобетонні вібровані
стояки марок СВ 95-2А500С,
СВ
1053,6А500С,
СВ
1055А500С.

UA1.099.015 10.12.2010
1856-10
11.12.2011

ДП "Старокостянтинівський завод
залізобетонних
шпал"

Шпали
залізобетонні
попередньо
напружені
колії 1520 мм типу СБ3
для рейок типу Р 65 і Р
50.

UA1.099.015 10.12.2010
1859-10
11.12.2011

ДП "Старокостянтинівський завод
залізобетонних
шпал"

Приставки залізобетонні
для повітряних ліній
електропередач
марки
ПТ30.

UA1.099.015 10.12.2010
1864-10
11.12.2011

ДП "Старокостянтинівський завод
залізобетонних
шпал"

Плити
залізобетонні
безбаластного мостового
полотна зі стержневою
арматурою
без
попереднього
напруження.

UA1.099.015 10.12.2010
1873-10
11.12.2011

ДП "Старокостянтинівський завод
залізобетонних

Шпали мостові колії 1520
мм, шпали мостові колії
1535 мм, шпали мостові
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геометричних параметрів, відповідності армування, натягу робочої
арматури,
міцності,
шорсткості,
тріщиностійкості, міцності бетону,
морозостійкості
бетону,
водонепроникності бетону, якості
поверхні, маркування,
що встановлені в ДСТУ
Б.В.2.6-2:2009
та
робочих
кресленнях
№95 н/1-ЕКБ
геометричних параметрів, відповідності армування, товщини захисного
шару
бетону,
тріщиностійкості, міцності бетону, морозостійкості бетону, якості
поверхні, маркування,
що встановлені в ДСТУ
Б.В.2.6-2:2009 та ТУ У
26.6-30268559-174:2006
'Шпали
залізобетонні
попередньо напружені
колії 1520 мм типу СБ3
для рейок типу Р65 і Р
50. Технічні умови'.
геометричних параметрів,
відповідності
армування,
міцності,
товщини
захисного
шару бетону, тріщиностійкості,
міцності
бетону, морозостійкості
бетону, водонепроникності бетону, якості
поверхні, маркування,
що встановлені в ДСТУ
Б.В.2.6-2:2009.
ДСТУ Б В.2.6-2:2009 та
ТУ У 26.6-01116472088-2003
"Плити
залізобетонні безбаластного
мостового
полотна зі стержневою
арматурою
без
попереднього
напруження. Технічні умови".
пп. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1, 4.7.2
ДСТУ

Вісник сертифікації залізничного транспорту
шпал"

під плити переїзду

UA1.099.015 14.12.2010
4932-10
26.03.2015

ЗАТ "Запорізький
завод
залізобетонних
шпал"

Шпали
залізобетонні
попередньо
напружені
типу Ш1-3 для залізниць
колії
1520
мм
із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з Пподібною шайбою

UA1.099.015 16.12.2010
4696-10
26.03.2015

ЗАТ "Запорізький
завод
залізобетонних
шпал"

Комплекти
брусів
залізобетонних
попередньо напружених
для стрілочних переводів
типу Р65 колії 1520 мм
марки 1/9 та 1/11 із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з Пподібною шайбою

UA1.099.015 16.12.2010
4699-10
12.05.2015

ЗАТ "Запорізький
завод
залізобетонних
шпал"
ЗАТ "Запорізький
завод
залізобетонних
шпал"

Шпали
залізобетонні
попередньо
напружені
типу Ш1-1 для залізниць
колії 1520 мм
Шпали
залізобетонні
попередньо
напружені
типу СБ3-0 для залізниць
колії 1520 мм

UA1.099.015 16.12.2010
4700-10
12.05.2015

UA1.099.015 16.12.2010
4703-10
12.05.2015

ЗАТ "Запорізький
завод

Напівшпала
залізобетонна
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Б В.2.6-2:2009 та пп.
1.3.1, 1.3.3, 1.4.1 - 1.4.8,
1.4.10 - 1.4.22, 1.5.1 1.5.6 ТУ У 26.630268559-114:2008
"Шпали
мос-тові
залізобетонні
попередньо напружені для
залізниць
та
залізничних
переїздів.
Технічні умови"
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1, 4.7.2 ДСТУ Б
В.2.6-2:2009 та ТУ У
26.6-30268559-225:2009
"Шпали залізобетонні
попередньо напружені
типу
Ш1-3
для
залізничної колії 1520
мм із застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з
П-подібною
шайбою.
Технічні умови"
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
ДСТУ
Б В.2.6-2:2009 та ТУ У
26.6-30268559-257:2009
"Бруси
залізобетонні
попередньо напружені
для стрілочних переводів типу Р 65 колії 1520
мм марок 1/9 і 1/11 із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів
з
Пподібною
шайбою.
Технічні умови" крім
п.п. 1.3.4, 1.4.19
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
ДСТУ
Б В.2.6-2:2009 та ДСТУ
Б В.2.6-57:2008
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
ДСТУ
Б В.2.6-2:2009 та ТУ У
26.6-30268559-174:2006
"Шпали залізобетонні
попередньо напружені
колії 1520 мм типу СБ3
для рейок типу Р65 і
Р50. Технічні умови"
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
ДСТУ

Вісник сертифікації залізничного транспорту
залізобетонних
шпал"

попередньо
типу КШ-27

напружена Б В.2.6-2:2009 та ТУ У

UA1.099.015 16.12.2010
4705-10
08.07.2014

ЗАТ "Запорізький
завод
залізобетонних
шпал"

Комплекти
брусів
залізобетонних
попередньо
напружених
для стрілочних переводів
типу Р65 колії 1520 мм
марки 1/9 подвійний
перехресний та марки 1/6
симет-ричний із застосуванням пласт-масових
пустотоутворювачів з Пподібною шайбою

UA1.099.015 16.12.2010
4834-10
14.09.2011

ПРАТ «БЕТОН
НОВА»

Стояки
залізобетонні
центрифуговані
довжиною 13,6 м для
опор контактної мережі
залізниць
марки
СК
136,6-3,2

UA1.099.015 16.12.2010
5138-10
21.12.2011

ПАТ
"Білоцерківський
завод ЗБК"

Стояки центрифуговані
залізобетонні для опор
контактної
мережі
залізниць марок: СО 13559 (6,0), СО 135-79 (8,0),
СО 135-98 (10,0) та СО
105-88

UA1.099.015 21.12.2010
7127-10
21.12.2011

ПАТ
"Білоцерківський
завод ЗБК"

Стояки центрифуговані
залізобетонні
високовольтносигнальних
ліній
автоблокування
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26.6-30268559-170:2006
"Напівшпала
залізобетонна
попередньо
напружена типу КШ-27.
Технічні умови"
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
ДСТУ
Б В.2.6-2:2009 та ТУ У
26.6-30268559-115:2009
"Бруси
залізобетонні
попередньо напружені
для
стрілочних
переводів типу Р 65
колії 1520 мм марок 1/9
і 1/11 зі зменшеним
зносом конструктивних
елементів, подвійного
перехресного марки 1/9
і симетричного марки
1/6 із застосуванням
пластмасових пустотоутворювачів
з
Пподібною
шайбою.
Технічні умови" крім
п.п. 1.3.4, 1.4.19.
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
ДСТУ
Б В.2.6-2:2009 та ТУ У
В.2.6-26.6-32406629001:2008
"Стояки
залізобетонні
центрифуговані
довжиною 13,6 м для
опор контактної мережі
залізниць.
Технічні
умови" крім п.1.3.23
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1,
4.7.2
ДСТУ
Б В.2.6-2:2009, ДСТУ
Б В.2.6-21:2008 крім
п.п. 4.1.27, 4.1.28, 4.2.4
та ТУ У 26.6-00130659001:2005
"Стояки
центрифуговані
залізобетонні для опор
контактної
мережі
залізниць.
Технічні
умови" крім п.1.26
п.п. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1, 4.7.2 ДСТУ Б
В.2.6-2:2009 та ТУ У
В.2.6-26.6-00130659002:2009
"Стояки

Вісник сертифікації залізничного транспорту
залізниць марки СК 106- центрифуговані залізобетонні високовольтно5а

UA1.099.000
1873-11

11.01.2011
11.08.2011

ВАТ "Гніванський Стояки залізобетонні для
завод
опор контактної мережі
спецзалізобетону" залізниць типу СС 108.62.1-Е, СС 108.6-3.1-Е, СС
108.7-4.1-Е

UA1.099.000
3857-11

17.01.2011
22.07.2011

ВАТ "Гніванський Стояки залізобетонні для
завод
опор контактної мережі
спецзалізобетону" залізниць типу: СС 136.62.1-Е, СС 136.6-3.1-Е, СС
136.7-4.1-Е
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сигнальних ліній автоблокування залізниць.
Технічні умови" крім
п.1.14
пп. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
4.6.1, 4.7.2 ДСТУ
Б В.2.6-2:2009, ДСТУ
Б В.2.6-21:2008 та
робочих креслень РЧ14/2000-ЕКБ
"Железобетонные
стойки со смешанным
армированием для опор
контактной сети"
ДСТУ Б В.2.6-21:2008
крім пунктів 4.1.27 та
4.2.4, ДСТУ Б В.2.62:2009
п.п.
4.3.1.3,
4.4.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.7.2
та ТУ У 26.6-00282435001:2005
"Стояки
залізобетонні для опор
контактної
мережі
залізниць.
Технічні
умови" крім пункту 1.36

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Органом сертифікації "Дортранстелеком" видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №
UA1.093.015
7545-10

Дата
реєстрації
та термін
дії
21.12.2010
20.12.2011

Виданий

Продукція

ТОВ "Диона-ЛТД"

Джерело живлення
ДЖ-1310-ПС

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)
ДСТУ IEC 61000-42:2008, ГОСТ
12.2.006-87, ГОСТ
23511-79, ГОСТ
28002-88

Також за цей період Органом сертифікації "Дортранстелеком" видано
сертифікати на системи управління якістю:

UA2.147.055
47-10

Дата
реєстрації
та термін
дії
10.12.201019.12.2012

UA2.147.056
51-10

28.12.201003.09.2013

Реєстраційний №

Виданий

Продукція

ВАТ "ІваноФранківський
локомотиворемонтн
ий завод"

Виробництво самохідного
рухомого складу, вузлів та
деталей для локомотивів
залізничних і надання
послуг з ремонту та
відновлення локомотивів
та рухомого складу
Виробництво виробів
верхньої будови колії,
виливків з сірого чавуну та
сталі

ТОВ "Керченський
стрілочний завод"

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ДСТУ ISO
9001:2009

ДСТУ ISO
9001:2009

За період з грудня 2010 р. по січень 2011 р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

UА1.098.0148516-10

UА1.098.0148518-10

Дата
реєстрації та
термін дії
03.12.2010 р.15.11.2015 р.

03.12.2010 р.15.11.2015 р.

Виданий

Продукція

ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”

Балка надресорна двовісного
візка моделі 18-100 вантажного
вагона,
ДКПП 27.52.10.100,
серійне виробництво
Рама бокова
двовісного візка моделі 18-100
вантажного вагона,
ДКПП 27.52.10.100,
серійне виробництво

ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”
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Вісник сертифікації залізничного транспорту

UА1.098.0148519-10

UА1.098.0148522-10

UА1.098.0148526-10

UА1.098.0148528-10

UА1.098.0148532-10

03.12.2010 р.15.11.2015 р.

03.12.2010 р.15.11.2015 р.

03.12.2010 р.15.11.2015 р.

03.12.2010 р.15.11.2015 р.

03.12.2010 р.15.11.2015 р.

UА1.098.0148536-10

03.12.2010 р.15.11.2015 р.

UА1.098.0148539-10

03.12.2010 р.15.11.2015 р.

ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”

ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”

ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”

ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”

ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”

ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”

ВАТ „Кременчуцький
сталеливарний завод”

UА1.098.0006105-11

24.01.2011 р.23.01.2012 р.

FTD Fahrzeugtechnik Dessau
GmbH CTF,
Am Waggonbau 11 D-06844
Dessau-Roβlau, Німеччина

UА1.098.0008664-11

31.01.2011 р.30.01.2013 р.

ТОВ „АрмаПром”

UА1.098.0008663-11

31.01.2011 р.30.01.2013 р.

Башмак гальмівний
неповоротний
для вантажних вагонів,
ДКПП 27.52.10.100,
серійне виробництво
Тріангель
гальмівної важільної передачі
візків вантажних вагонів,
ДКПП 35.20.40.300,
серійне виробництво
Чека гальмівної колодки
(для залізничного рухомого
складу),
ДКПП 35.20.40.300,
серійне виробництво
Упор передній автозчепного
пристрою залізничного
рухомого складу,
ДКПП 27.52.10.100,
серійне виробництво
Упор задній автозчепного
пристрою залізничного
рухомого складу,
ДКПП 27.52.10.100,
серійне виробництво
Хомут тяговий автозчепного
пристрою залізничного
рухомого складу,
ДКПП 27.52.10.100,
серійне виробництво
Корпус автозчепу СА-3
залізничного рухомого складу,
ДКПП 27.52.10.100,
серійне виробництво
Напіввагон
моделі 12-9745,
ДКПП 35.20.33.500,
серійне виробництво
Регулятор гальмових важільних
передач

РГВП-675М
(РТРП-675М),
ДКПП 35.20.40.300,
серійне виробництво
Регулятор гальмівних важільних
передач

ТОВ „Укртранспневматика”

РТРП-675-М,
ДКПП 35.20.40.300,
серійне виробництво
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
ДП «Харківський орган з сертифікації залізничного транспорту» видано
наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації та
термін дії

UA1.110.0152747-10

13.12.2010
09.12.2013

UA1.110.0152748-10

13.12.2010
09.12.2013

UA1.110.0152749-10

13.12.2010
09.12.2013

UA1.110.0156740-10

21.12.2010
19.12.2012

UA1.110.0156741-10

21.12.2010
19.12.2012

Виданий
ВАТ "Івано-Франківський
локомотиворемонтний
завод"
ВАТ "Івано-Франківський
локомотиворемонтний
завод"
ВАТ "Івано-Франківський
локомотиворемонтний
завод"
Производственное
республиканское унитарное
предприятие "Гомельский
вагоноремонтный завод им.
М.И. Калинина"
Белорусской железной
дороги
Республиканское унитарное
предприятие "Гомельский
завод литья и нормалей"

UA1.110.0157051-10

21.12.2010
27.11.2011

ТОВ "Керченський
стрілочний завод"

UA1.110.0004269-11

18.01.2011
22.12.2014

ТОВ "Харківський
вагонобудівний завод"

UA1.110.0004271-11

18.01.2011
16.01.2014

ТОВ Виробничо-комерційна
фірма "Союз"

UA1.110.0004328-11

18.01.2011
11.01.2014

ТОВ "Спецкран"

UA1.110.0004329-11

18.01.2011
11.01.2014

ТОВ "Спецкран"
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Продукція та нормативний
документ
Колеса зубчасті передач
тягового рухомого складу
залізниць
Колодки гальмівні
локомотивні типу «М»
Загвіздки-2 гальмівних
колодок рухомого складу
залізниць
Колодки гальмівні тип «С» з
каркасом для рухомого
складу залізниць

Колодки гальмівні чавунні
тип «М» для локомотивів
З'єднання і перетинання
шляхів залізничних колій
(башмакоскидачі з
незалежною контррейкою
типу Р65 колії 1520 мм,
проект КС 1066.00.000 на
ЗББ)
Колісні пари РУ1-957 та
РУ1Ш-957 для залізничних
вагонів
Втулки ізолюючі для
роздільних скріплень типу
КБ залізничної колії
Домкрати колійні типу ДК10, ДК-20, рихтувальники
гідравлічні типу ГР-12 та
розгінники
зазорів типу РЗ-25.110
для обслуговування
залізничної колії
Пристосування гідравлічне
натягу рейок ПГНР-100 для
обслуговування залізничної
колії

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.110.0008470-11

28.01.2011
27.01.2013

ЗАТ "Трансроуд Груп"

UA1.110.0008471-11

28.01.2011
27.01.2013

ТОВ "Науково-виробнича
компанія Харківтранс"

Клема пружна КПТ-7
скріплення рейкового
КППТ-7
Запасні частини для
рухомого складу залізниць

На протязі грудня 2010 р.- січня 2011 р. Державним підприємством „Орган з
сертифікації АСУ УПП ЗТ” видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

UA1.097.000
1289-11

10.01.2011
15.06.2014

ДП
„Вінницятрансприлад”

Продукція
Закрутки канатні
„Кемп 2”

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ТУ У 28.601057491-032-2004

ДП ДОСЗТ видано наступні атестати:
Реєстраційний №
UA 3.099. 0004-10

UA 3.099. 0013-11

Дата реєстрації
Виданий
Продукція
та термін дії
11.01.2011
ВАТ «Гніванський Стояки залізобетонні для
22.07.2011
завод
опор
контактної
мережі
спецзалізобетону»
залізниць типу: СС 136.6-2.1Е, СС 136.6-3.1-Е, СС 136.74.1-Е
11.01.2011
ВАТ «Гніванський Технічного обслуговування з
відчепленням при підготовці під
22.07.2011
завод
навантаження
на- піввагонів
спецзалізобетону»
моделей 12-1505, 12-1000, 12119, 12-532, 12-575

Органом
з
сертифікації
продукції
вагонобудування
Державного
підприємства „Український науково-дослідний інститут вагонобудування” (ОС ПВ
ДП «УкрНДІВ») видано наступні атестати:
Реєстраційний №

UА3.098.0674-10

Дата реєстрації
та термін дії
17.12.2010 р.16.12.2013 р.

Виданий

Продукція

ПАТ
„Дніпровагонрембуд”

Виробництво з ремонту вагонних
букс з ролико-вими
підшипниками колісно-візкового
цеху
ДКПП 35.20.91, 35.20.40, 27.52.10,
29.14.10

UА3.098.0675-10

17.12.2010 р.16.12.2013 р.

ПАТ
„Дніпровагонрембуд”

Виробництво з ремонту
автозчепного обладнан-ня
рухомого складу колісновізкового цеху
ДКПП 35.20.91, 35.20.40, 27.52.10
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Вісник сертифікації залізничного транспорту

UА3.098.0676-10

UА3.098.0680-10

17.12.2010 р.16.12.2013 р.

20.12.2010 р.19.12.2013 р.

ПАТ
„Дніпровагонрембуд”

Виробництво з ремонту
автогальмівного облад-нання
рухомого складу колісновізкового цеху

ДКПП 35.20.91, 35.20.40
Державне підприємство Переобладнання, ремонт (ДР, КР) та
Український державний відновлення (КРП) ізотермічного
центр рефрижераторних рухомого складу, 4-вісних платформ,
ходових частин вагонів-кранів,
перевезень
формування колісних пар
„Укррефтранс”
ДКПП 35.20.20, 35.20.31, 35.20.33,
(ДЦ „Укррефтранс”) 35.20.40, 35.20.91, 35.20.92

За період з грудня 2010 р. по січень 2011 р. ДП Дніпропетровський орган
сертифікації залізничного транспорту було призупинено дії наступних сертифікатів
відповідності:
Реєстраційний №

Дата реєстрації

Виданий

Продукція

UA 1.099. 0153163-08

06.10.08 р.

Шайби пружинні двовиткові
для залізничної колії

UA 1.099. 0092738-09

21.12.09 р.

ТОВ
«Дніпрозалізничпос
тач»
ТОВ
«ДАКЕнергетика»

Блок тягового випрямлювала
ТПДЕ-Ж-3,15 к-3,3к

За період з грудня 2010 р. по січень 2011 р. ДП Дніпропетровським органом
сертифікації залізничного транспорту було скасовано дії наступних сертифікатів
відповідності:
Реєстраційний №

Дата реєстрації

UA 1.099. 0085935-09

30.11.09 р.

UA 1.099. 0085933-09

30.11.09 р.

UA 1.099. 0040539-10

12.05.10 р.

UA 1.099. 0040540-10

12.05.10 р.

Виданий

Продукція

Шпали залізобетонні
ТОВ «Україна
попередньо напружені без
Промресурс»
спеціального рифлення
підошви Ш1 марки Ш1-1
Шпали залізобетонні
ТОВ «Україна
попередньо напружені колії
Промресурс»
1520мм типу СБЗ марки СБЗ-0
ДП
СЛАП Шпали дерев’яні для залізниць
«Рокитнівський
широкої колії, не просочені, І
держспецлісгосп»
та ІІ типів
ДП
СЛАП Бруси
дерев’яні
для
«Рокитнівський
стрілочних
переводів
держспецлісгосп»
залізниць широкої колії, не
просочені, І та ІІ типів
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
На протязі грудня 2010 р. – січня 2011 р. ДП Дніпропетровський орган
сертифікації залізничного транспорту проведено наступні технічні нагляди за
виготовленням сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1. ПП «АКОНИТ-ДС»
2. ТОВ «БНТ»
3. ВАТ
«Дніпропетровський
стрілочний завод»
4. ТОВ ФМ Тандем
5. ЗАТ «Запорізький завод ЗБШ»
6. ТзОВ «НВП «ІНТЕРТЕРМ»
7. ТзОВ АПП «Львівське»

8. ТзОВ «ККРТ»
9. ТОВ «Монтикор»
10.Новомосковський
шпалопросочувальний завод ДП «УПП
УЗ»
11.ПП «САРД»
12.ПАТ «Дніпровагонрембуд»
13.ВАТ «Дніпровагонмаш»
14.ВАТ «Промагрегат»

Органом сертифікації "Дортранстелеком" за грудень 2010 р. – січень 2011 р.
проведено наступні технічні нагляди за виробництвом сертифікованої серійної
продукції та за системами управління якістю підприємств-виробників продукції та
послуг для потреб залізничного транспорту:
ВАТ "КЕЗ "Транссигнал"

ТОВ "Керченський стрілочний завод"

Органом сертифікації ДП «Харківський орган з сертифікації залізничного
транспорту» проведено наступні технічні нагляди за період з грудня 2010 р. по січень
2011 р. (включно):
1.
2.
3.
4.

5.

ПрАТ Науково-виробничий комплекс
«Дніпроспецмаш».
ВАТ «Завод Полімер».
ВАТ
“Металургійний
комбінат
“Азовсталь”
Пирятинське
учбово-виробниче
підприємство УВО „Електроконтакт”
УТОС.
ТОВ „Магістраль-Юг”

6.

7.
8.
9.
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«Гомельский вагоноремонтный завод
им. М.И. Калинина»
Белорусской
железной дороги.
ТОВ „Локомотив комплект”.
АТ „Механіка”.
ТОВ “СВІТ сервіс”.

Вісник сертифікації залізничного транспорту
НФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧИННОСТІ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
14 жовтня 2010 р.

м. Київ

№ 467

Про затвердження Переліку
продукції, що підлягає оцінці
відповідності вимогам технічних
регламентів в Україні

Відповідно статті 13 Закону України від 01.12.2005 р. № 3164-IV „Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” та статті 14 Закону
України „Про захист прав споживачів” з метою недопущення ввезення на митну
територію України продукції (товару), яка не відповідає вимогам технічних
регламентів,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам
технічних регламентів в Україні (далі – Перелік), сформований за пропозиціями
відповідних центральних органів виконавчої влади, що додається.
2. Визначити, що для митного оформлення продукції, яка одночасно є об’єктом
технічних регламентів, які вже набрали чинності, та включена до Переліку продукції,
що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, достатнім є супровід такої продукції
(товару) під час введення в обіг декларацією про відповідність або сертифікатом
відповідності (свідоцтвом про визнання відповідності), до її виключення з Переліку
продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.
3. Державному підприємству “Український науково-дослідний і навчальний
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” забезпечити публікацію цього
наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика „Стандарти”.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови
Віткіна Л.М.
Голова

О.С. Матвійчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту України
„14” жовтня 2010 року № 467
ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ,
ЩО ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
В УКРАЇНІ
Назва продукції

Код ДКПП

1

2

Код за
УКТЗЕД
3

1. Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газовому
паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. №
748
1.1. Котли водогрійні, що працюють на рідкому чи
газовому паливі і мають номінальну вихідну
потужність від 4 до 400 кВт

28.22.12
28.22.12.000
28.22.12.030
28.22.12.050
28.22.12.070

8403 10

2. Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. № 761
2.1. Рукавички садові, наперстки для захисту від
незначної механічної дії

18.24.13
25.13.60

2.2. Рукавички для захисту від впливу розчинів
мийних засобів

25.13.60

2.3. Шоломи (крім тих, які призначені для водіїв і
пасажирів мотоциклів, мопедів, квадрациклів,
моторолерів, мототрициклів та мокіків) рукавички,
взуття, одяг для захисту від слабких ударів та
вібрації

18.24.13
18.24.32
18.24.43
19.30.12
19.30.13
25.13.60
25.24.25

4015
4203
6116
6216
6401 – 6405
6503
6505
6506

2.4. Рукавички, фартухи для захисту від
температурного впливу при взаємодії з поверхнями,
нагрітими до температури, що не перевищує 50°C, і

18.21.30
18.24.13
25.13.60

4015
4203
6116

- 31 -
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
нешкідливого механічного впливу

26.82.11

6216
6211

2.5. Головні убори для захисту від впливу погодних
умов, крім тих, що призначаються для використання
приватними особами з метою захисту від впливу
несприятливих атмосферних умов та крім тих, що
призначаються для водіїв і пасажирів мотоциклів,
мопедів, квадрациклів, моторолерів, мототрициклів
та мокіків
2.6. Одяг сезонний для захисту від впливу погодних
умов, крім того, що призначається для використання
приватними особами з метою захисту від впливу
несприятливих атмосферних умов

18.24.43

6503
6505
6506

18.21.11
18.21.12
18.21.21
18.21.22
18.21.30
18.24.32
19.30.11
19.30.31
19.30.32

4304 00 00 00
6101
6102
6201 – 6204
6210
6211
6401 – 6405

33.40.12
18.24.43
25.24.25

9004 10
6503
6505
6506

33.40.12

3926
9004
6210
6307
9020 00

2.7. Взуття для захисту від впливу погодних умов,
крім того, що призначаються для використання
приватними особами з метою захисту від впливу
несприятливих атмосферних умов
2.8. Окуляри для захисту від сонячного світла
2.9. Головні убори, каски захисні, шоломи та щитки
шоломів (крім тих, що призначаються для водіїв і
пасажирів мотоциклів, мопедів, квадрациклів,
моторолерів, мототрициклів та мокіків) для захисту
голови від механічного діяння, тепла або вогню,
агресивних середовищ, контакту з небезпечними
речовинами, електричного струму, підвищеної
видимості
2.10. Окуляри захисні, щитки захисні лицьові для
захисту органів зору та обличчя
2.11. Лицьові маски, апаратура дихальна для захисту
дихальних шляхів від твердих і рідких аерозолів,
подразнювальних
речовин,
токсичних
і
радіоактивних газів та ті, що забезпечують повну
ізоляцію та їх змінні фільтри, водолазне
спорядження
2.12. Протишумові навушники, вкладиші, шоломи
для захисту від шкідливого шуму
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33.10.16

25.24.2
25.24.25

3923
6506 (крім
6506 10 10 00
6506 10 80 00)
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2.13. Пояси запобіжні, пояси рятувальні, карабіни,
мотузки рятувальні, рукава (у т. ч. пожежні) для
захисту від падіння з висоти

17.40.25
17.52.11
28.73.11
28.75.25

4203
5607
5909
6307
6812

2.14. Рукавички для захисту від впливу низьких
температур, тепла або вогню, механічних ударів,
порізів, проколів, агресивних середовищ, хімічних
речовин та іонізуючого випромінювання, контакту з
небезпечними речовинами, електричного струму
2.15. Одяг захисний для захисту від впливу низьких
температур, тепла або вогню, механічних впливів та
загальних забруднень, агресивних середовищ,
хімічних речовин та іонізуючого випромінювання,
контакту з небезпечними речовинами, електричного
струму, підвищеної видимості

18.24.13
18.24.32
25.13.60

3926
6116
6216
6812

18.21.11
18.21.12
18.21.21
18.21.22
18.21.30
18.24.12
18.24.32
26.82.11
2.16. Взуття для захисту від впливу низьких 19.30.11
температур, тепла або вогню, механічних впливів та 19.30.31
загальних забруднень, агресивних середовищ, 19.30.32
хімічних речовин та іонізуючого випромінювання,
контакту з небезпечними речовинами, електричного
струму
2.17. Аварійне спорядження
18.21.3
18.24.32
2.18. Засоби підтримання на воді, в тому числі 17.40.22
рятувальні жилети
17.40.25

4304
6101
6102
6201 – 6204
6210
6211
9020
6401 – 6405

6210
9020
6307

3. Технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії
холодильними приладами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 03.09.2008 р. № 787
3.1. Побутові холодильні прилади з живленням від 29.71.11
мережі змінного струму:
- холодильники;
- морозильники;
- комбіновані холодильники-морозильники

8418 10
8418 21
8418 29 00 00
8418 30
8418 40

4. Технічний регламент приладів, що працюють на газовому паливі,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 856
4.1. Печі хлібопекарські та кондитерські, що 29.21
працюють на газовому паливі
29.53.15
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4.2. Плити побутові та поверхні варильні, що
працюють на газовому паливі
Духовки, у тому числі для закладів
ресторанного господарства
Плити
комбіновані
газоелектричні,
що
працюють на газовому паливі
Плити „Вок”
Плити і тагани газові портативні та туристські,
що працюють на газовому паливі
4.3. Плити для закладів ресторанного господарства,
що працюють на газоподібному паливі
Плити комбіновані газоелектричні для закладів
ресторанного господарства, що працюють на
газоподібному паливі
4.4. Тостери, грилі, ростери, мангали, контактні
грилі, жаровні, грилі з рожном, барбекю, шафи для
смаження, пароварки, пароконвекційні печі та
духовки, жарочні поверхні та шафи для смаження,
лава-грилі,
вафельниці,
сковороди,
марміти,
фритюрниці, що працюють на газоподібному
паливі, та комбіновані
4.5. Обладнання для приготування продуктів
харчування, гарячих напоїв або приготування чи
розігрівання їжі, що працює на газовому або на
газовому та інших видах газового палива; кавоварки;
обладнання для оброблення парою (вологе
нагрівання), що працює на газоподібному паливі або
комбіноване (газоелектричне)
4.6. Котли опалювальні водогрійні газові
чавунні, стальні та комбіновані, у тому числі для
централізованого
опалення,
транспортабельні
автоматизовані котельні на їх базі
4.7. Печі та апарати опалювальні та
опалювально-варочні,
що
працюють
на
газоподібному паливі

29.72.11

7321 11
7321 81
8516

29.72.11

7321 11
8417 20
8419 81
8514
8516 60 59 00
7321 11
8417 20
8419 81
8514 10
8516 60
8516 79

29.72.11

29.21.12.900
29.72.11

7321
8419 81
8514
8516 60 59 00
8516 60 90 00
8516 79

28.22.12

7321 81
8403

29.21

7321 11
7321 81
8417 20 90 00
8419 31 00 00
8419 32 00 00
8419 39
8417 20 90 00
8417 80
8419 31 00 00
8419 32 00 00

4.8. Печі та горни для випалювання, сушки, 29.21
спалювання сміття або іншого термічного 29.53
оброблення, що працюють на газоподібному паливі
- 34 -
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4.9. Сушарки, що працюють на газоподібному 29.21
паливі
29.53
29.72.13
4.10. Пальники з примусовою тягою і нагрівальне чи 29.21.11
опалювальне обладнання, що оснащується такими
29.21.11.500
пальниками
4.11. Обігрівачі інфрачервоні, каталітичні, що 29.21.11
працюють на газоподібному паливі
4.12. Конвектори опалювальні, що працюють на
29.72.12
газоподібному паливі
29.72.13
Каміни газові, у тому числі декоративні
4.13. Повітрянагрівачі та розподільники гарячого 29.72.12
повітря, що працюють на газоподібному паливі
29.72.13
Повітронагрівачі з відведенням продуктів згоряння в
димохід або без димоходів
4.14. Обладнання для опалювання теплиць, що 29.72.12
працює на газоподібному паливі, та комбіноване
29.72.13
4.15. Теплові насоси (абсорбційні та компресійні), 29.12.22.900
що працюють на газоподібному паливі
29.23.13.750
4.16. Установки когенераційні, що працюють на 29.12.22.900
газоподібному паливі, які використовуються для 29.23.13.750
опалення
4.17. Обладнання для нагрівання води, що працює на 29.72.12
29.72.14
газоподібному паливі:
29.72.20
- водонагрівачі проточні газові побутові;
- водонагрівачі ємнісні газові побутові;
- розподілювачі гарячої води;
- апарати опалювальні газові побутові з
водяним контуром;
- водонагрівачі для басейнів;
апарати
нагрівальні
для
закладів
ресторанного господарства;
- водонагрівачі, що використовуються в
транспорті;
- нагрівачі води (кип’ятильники) для закладів
ресторанного господарства, у тому числі ті, у яких
температура води на нетривалі періоди перевищує
105°С
4.18. Обладнання для охолодження, що працює 29.23.12
на газоподібному паливі та комбіноване:
29.72.12
- холодильники;
29.72.13
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8419 39
8419 31 00 00
8419 32 00 00
8419 39
8416

8416
7322 90
7321 81
7322 90

7322 90
8516 29
8418 69 91 00
8502 20
8503 00
7321 81
7321 90 00 00
8419 11 00 00
8419 19 00 00

8415
8418
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чіллери
(холодильні
машини
для
охолодження чи підігріву);
- прилади глибокого заморожування
- кондиціонери
4.19. Обладнання для прання побутове, що
працює на газоподібному паливі:
- котли для прання;
- машини пральні;
- сушарки;
- сушильні барабани;
- посудомийні машини;
- пристрої для прасування
4.20. Обладнання для освітлення, що працює
на газоподібному паливі:
- лампи газові освітлювальні
4.21.
Пристрої
запобіжні,
контрольні
чи
регулювальні і вузли (у тому числі енергозалежні),
призначені для використання у складі приладів, що
працюють на газовому паливі, чи під час їх
складання, що реалізуються в торговельній мережі:
- пристрої для автоматичного регулювання та
керування;
- пристрої багатофункціонального контролю;
- клапани електромагнітні;
- автоматика регулювання та безпеки для
пальникових пристроїв;
- крани, вентилі, затвори шарові;
- вентилі газові;
- клапани запобіжні низького тиску;
- крани газові;
- термостати;
- запобіжні пристрої низького тиску;
- пристрої контролю нагріву (термостати);
- пристрої контролю тиску;
- фільтри;
- запалювальні пристрої, пальники

29.54.22

8450

29.21.11

9405 50 00 00

29.13
29.13.1
29.13.11
29.13.13
33.20.70.150
33.20.70.190

8421 21
8421 23
8421 29
8421 31 90 00
8421 39
8481 10 - 8481
40
8481 80
8481 90 00 00
9031 49 00 00
9032 10
9032 20
9032 81
9032 89
9032 90

5. Технічний регламент безпеки іграшок, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 08.10.2008 р. № 901
5.1. Велосипеди триколісні та аналогічні предмети
для катання дітей
5.2. Самокати
5.3. Педальні автомобілі
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36.50.31

9501

36.50.31
36.50.31

9501
9501
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5.4. Коляски для ляльок
5.5. Візки іграшкові
5.6. Ляльки, крім ляльок для декоративних та
подібних цілей
5.7. Одяг для ляльок
5.8. Моделі транспортної техніки, крім моделейкопій для дорослих колекціонерів
5.9. Набори для моделювання та малювання, в тому
числі для хімічних дослідів
5.10. Конструктори
5.11. Іграшки у вигляді тварин або інших істот, крім
людей
5.12. Іграшки музичні
5.13. Головоломки, крім головоломок з кількістю
елементів понад 500, або без малюнка, або
призначені для фахівців
5.14. Іграшки зі снарядами та іграшки-снаряди з
пристроєм для запускання, крім наборів дротиків з
металевими наконечниками
5.15. Іграшкова зброя, крім точних копій,
пневматичних рушниць та пістолетів, пращі та
катапультів
5.16. Іграшки, що імітують спортивний інвентар та
іграшки- м’ячі

36.50.31
36.50.31
36.50.1

9501
9501
9502

36.50.13
36.50.20

9502
9503 10
9503 20
9503 70 00 00

36.50.20.990

36.50.33.100
36.50.32

9503 30
9503 41 00 00
9503 49
9503 50 00 00
9503 60

36.50.33.500

9503

36.50.33.500

9503 90 10 00

36.50.33

9503 70 00 00
9503 90

5.17. Іграшки, що призначені для гри на воді, в тому
числі надувні
5.18. Іграшки поліграфічні, в тому числі іграшкикнижки, малюнки перебивні, фігурки людей з
картону та одяг до них

36.50.33

9503 90

22.11.20
22.15.13
36.50.33

5.19. Всі види іграшок електричних, крім тих, що
працюють від джерела електричного струму з
номінальною напругою
понад 24 В
5.20. Гойдалки, похилі жолоби та аналогічні іграшки
побутової призначення для активних занять у
закритих приміщеннях і на відкритому повітрі, крім
подібних, що призначені для колективних ігор на
ігрових майданчиках
5.21. Автоперегони, залізниці
5.22. Ігри настільні

36.50.20

9503 90
4901 99 00 00
4903 00 00 00
4908
9501
9502
9503
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36.50.12

36.50.33

9503
9506

36.50.20
36.50.43

9504 90
9504
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5.23. Костюми ігрові, костюми карнавальні, маски
та капелюхи

18.22.12
18.22.14
18.22.22
18.22.32
18.22.34
18.24.4
36.63.71

6103
6104
6111
6117
6203
6204
6209
6307
6503
9505

5.24. Іграшки для дітей до новорічних та різдвяних
свят, крім ялинкових та декоративних прикрас

36.50.1
36.63.71.300

9502
9503
9505 90 00 00

5.25. Іграшки, що призначені для малювання: крейда, 24.30.23
фарба, фломастери, олівці (в дерев”яному корпусі), 36.63.24
дошки для писання чи малювання
36.63.24.500
36.63.25.100
5.26. Пластилін
24.66.42

3213
9608
9609
9610 00 00 00
3407

6. Технічний регламент етикетування ламп побутового використання стосовно
ефективності споживання електроенергії, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2008 № 1144
6.1 Лампи розжарювання (крім рефлекторних)
31.50.13.000
8539 22 90 10
31.50.14.700
8539 29 92 00
31.50.14.930
8539 29 98 00
31.50.14.950
6.2
Лампи
розжарювання
галогенні
(крім 31.50.12.930
8539 21 92 00
рефлекторних)
31.50.12.950
8539 21 98 00
8539 31 90 00
6.3
Лампи
люмінесцентні
з
умонтованим 31.50.15.300
пускорегулювальним пристроєм (крім кольорових та
ультрафіолетових)
6.4 Лампи люмінесцентні двоцокольні (крім ламп, 31.50.15.100
8539 31 10 00
світловий потік яких перевищує 6500 лм, кольорових
та ультрафіолетових)
6.5 Лампи люмінесцентні одноцокольні (ті, що 31.50.15.300
8539 31 90 00
працюють із зовнішнім баластом, крім кольорових та
ультрафіолетових)
7. Технічний регламент ліфтів, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 22.04.2009 № 465
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29.22.16
7.1. Ліфти, які обслуговують будівлі, мають кабіни,
що рухаються уздовж жорстких напрямних з кутом
нахилу не більш як 15 град. від вертикалі і
призначаються для перевезення людей, людей і
вантажів або тільки вантажів
7.2. Пристрої для блокування дверей шахти (замки 29.22.16
дверей)
7.3. Пристрої для запобігання падінню кабіни та 29.22.19
неконтрольованому руху вгору (уловлювачі)
29.22.16
7.4. Пристрої, що обмежують швидкість

8428
8431

8431 31 00 00
8301 40 90 00
8431 31 00 00
8431 31 00 00

29.22.19
29.22.20
7.5. Буфери (амортизатори) енергонакопичувального 29.22.16
типу нелінійні або з гасінням зворотного руху
29.22.19
(пружинні буфери, пружинні накладки)

7320 20
8431 31 00 00

29.22.20
7.6. Буфери (амортизатори) енергорозсіювального 29.22.16
типу (гідравлічні буфери, буфери тертя)
29.22.19
7.7. Запобіжні пристрої, які монтуються
затискачів гідравлічних силових систем,
призначені для запобігання падінню
7.8. Електричні
вимикачів

пристрої

у

вигляді

29.22.20
до 29.22.16
які
29.22.19

29.22.20
запобіжних 29.22.16

8431 31 00 00

8428
8431 31 00 00
8431 31 00 00

29.22.19
29.22.20
17.52

7.9. Канати, троси для ліфтів

7312 10

28.73.11
8. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785
8.1. Електропобутове та аналогічне обладнання 29.12.24
8413
і комплектувальні вироби
29.12.33
8414 51
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29.12.38
29.23.11
29.23.12
29.23.14
29.32.20
29.32.63
29.53.11
29.53.12
29.54.21
29.54.50
29.56.21
29.7
29.71.11
29.71.12
29.71.13
29.71.15
29.71.21
29.71.21.800
29.71.22
29.71.23
29.71.24
29.71.25
29.71.26
29.71.27
29.71.28
31.10.42
31.10.50
31.20.2231.20.25

31.20.27
33.50.14
36.50.20
36.50.33
36.50.43
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8414 59
8415 10
8415 81- 8415
83
8418 10
8418 21
8418 22 00 00
8418 29 00 00
8418 30 –8418
50
8418 61
8418
8421 11 00 00
8421 12 00 00
8421 39
8422 11 00 00
8433 11
8433 19
8434 20 00 00
8436 10 00
8436 21 00 00
8450
8451 21
8451 29 00 00
8451 30
8452 10
8504 40 93 00
8509 10
8509 20 00 00
8509 40 00
8509 80 00 00
8510
8515 11 00 00
8515 19 00 00
8516 10 19 90
8516 10 91 00
8516 21 00 00
8516 29
8516 31
8516 32 00 00
8516 33 00 00
8516 40
8516 60
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8.2. Регулювальне обладнання для низької напруги та
захисне устаткування
8.3. Світильники та прожектори зі світлодіодами, з
розрядними
лампами
та
з
умонтованим
трансформатором для ламп розжарювання

31.20.22 31.20.25
31.50.1131.50.15
31.50.22
31.50.25
31.50.32
31.50.33
31.50.34
8.4. Апаратура радіоелектронна побутова та музичні 31.10.4
інструменти електричні
31.10.5
32.30.1
32.30.20
32.30.31
32.30.32
32.30.33
32.30.42
32.30.43
32.30.51
33.40.35
36.30.15
36.50.33.100
36.50.42
36.50.43
36.63.74
8.5. Засоби обчислювальної техніки
30.02.12
30.02.14
30.03.13
31.10.50
33.40.35
8.6. Медична техніка та меблі
33.10.11
33.10.12
33.10.13
33.10.14
33.10.15
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8516 71 00 00
8516 79
8516 50 00 00
8516 80 91 00
9105 11 00 00
9105 21 00 00
9105 91 00 00
8536
8537 10
9405 10
9405 20
9405 30 00 00
9405 40

8504
8518 40
8518 50
8519 99 90 00
8520
8521
8527 - 8529
8543 89 95 00
9023 00
9207
9504

8471
8473
8504 40
9008 30 00 00
9018
9019
9022
9402
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33.10.16
33.10.18
33.10.20
8.7. Зварювальне обладнання
29.40.52
28.40.78
29.40.60.300
29.40.60.430
29.40.60.500
29.40.60.630
29.40.60.650
31.10.4
31.10.42
31.10.43.300
31.10.50.350
8.8. Засоби охоронного призначення
30.02.12
30.02.14
31.20.3
31.50.22
31.62.11
32.20.1
32.30.11
32.30.32
32.30.33
8.9. Засоби автоматизації та механізації контрольно- 30.01.11
касових операцій і конторське обладнання
30.01.12
30.01.13
33.01.21
30.01.2
30.02.1

8.10. Електрообладнання звукове або візуальне 31.62.11
сигналізаційне протипожежне
33.10.11
8.11. Перетворювачі статичні
31.10.50
за винятком
31.10.50.350
(випрямлячі та
інвертори
телекомунікаці
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8515 31 00 00

8521
8531
8537 10
8520
8525
8527
8528
9405
8469 11 00 00
8469 12 00 00
8469 20 00 00
8470 21 00 00
8470 29 00 00
8470 50 00 00
8472 10 00 00
9009 11 00 00
9009 12 00 00
9009 21 00 00
9009 22 00 00
8531
8504 40
за винятком
8504 40 94 00
(випрямлячі та
інвертори
телекомунікаці
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йних систем)

8.12. Лампи з умонтованим пускорегулювальним 31.50.15.300
пристроєм та світлодіодні (LED) лампи
32.10.52.350
8.13. Дроселі (баласти) для розрядних ламп
8.14. Апаратура для систем проводового зв’язку

Заст. начальника управління
технічного регулювання

31.10.50.150
32.20.20 за
винятком
32.20.20.200
32.20.20.750
(телекомунікаційне кінцеве
(термінальне)
обладнання)

йних систем)
8504 40 99 00
(випрямлячі та
інвертори
телекомунікаці
йних систем)
8531 20
8539 31 90 00
8541 40
8504 10
8517 30 00 00
8517 50
8517 80

І.О. Прилипко
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
23 листопада 2010 р.

м. Київ

№ 520

Про надання чинності в Україні
міждержавним стандартам
Відповідно до Законів України “Про стандартизацію”, “Про стандарти, технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності” та за пропозиціями Міністерства промислової політики України (лист від
29.09.2010 № 14/5-3-1642), ВАТ “Запоріжсталь” (лист № 9-19/2052260 від 09.09.2010) та ТОВ “Луганський
машзавод ім. Пархоменка” (лист № 4351від 23.09.2010)
НАКАЗУЮ:
1. Надати чинності в Україні міждержавним стандартам з 1 грудня 2010 р.:
ГОСТ 977–88

Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1412–85

Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 26358–84

Отливки из чугуна. Общие технические условия

2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на
веб-порталі Держспоживстандарту України.
3. ДП „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та
якості” забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика
“Стандарти”.
4. Відповідальність за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Арєф’єва В.В.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

О. Матвійчук
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VII Міжнародна науково-практична конференція
«Технічне регулювання. Сертифікація,
діагностика і безпека на залізничному транспорті»
ДП «Дніпропетровський орган сертифікації залізничного транспорту» та ДП
«Науково-дослідний центр технологій транспортних систем» разом з Міністерством
транспорту і зв'язку України і Державною адміністрацією залізничного транспорту
України 07-10 червня 2011 року в м. Ялта (с.м.т. Місхор) проводять VII Міжнародну
науково-практичну конференцію «Технічне регулювання. Сертифікація, діагностика і
безпека на залізничному транспорті».
Конференція проводиться згідно з «Планом проведення науково-практичних
конференцій, семінарів, шкіл передового досвіду, семінарів-нарад на залізничному
транспорті України на 2011 рік».
Метою проведення конференції є обмін передовим досвідом, обговорення
напрямів технічного регулювання, консолідація учених, фахівців і виробників продукції
для потреб залізничного транспорту.
Основні напрями:
- законодавче і нормативно-технічне забезпечення робіт по стандартизації,
метрології, сертифікації, управлінню якістю, акредитації і ліцензуванню;
- випробування продукції і вхідний контроль;
- впровадження і сертифікація систем управління якістю і навколишнім
середовищем на залізничному транспорті;
- безпека транспортних засобів і електромагнітна сумісність;
- підготовка і сертифікація персоналу;
- атестація ремонтних підприємств залізничного транспорту.
В рамках конференції передбачено проведення семінарів:
- з вимог сертифікації TUV на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO
9001:2008, стандарту IRIS, що висуває вимоги до постачальників продукції на
пересувний склад європейської залізниці;
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- з вимог сертифікації на нові технічні регламенти в області залізничного
транспорту за системою УкрСЕПРО.
На сьогодні згоду на участь в конференції заявили: Росія, Білорусь, Казахстан,
Азербайджан, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Німеччина, Сербія.
З докладами виступатимуть провідні учені і фахівці по вищезгаданих основних
напрямах.
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