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В статье приводятся результаты исследования продольной нагруженности
длинносоcтавных наливных поездов при торможении с помощью
математического моделирования. Рассмотрены различные способы управления
головным и вспомогательным локомотивами для различных схем
формирования поездов. Численные эксперименты проводились для различных
видов торможений на горизонтальном участке пути и различных режимов
работы воздухораспределителей – средний или груженый. Начальные скорости
движения принимались равными 20 и 80 км/ч. Для большего значения
скорости оценивались тормозные пути. На основании проведенных вычислений
даны рекомендации по снижению продольной нагруженности в
длинносоставных соединенных наливных поездах.
Продольная нагруженность, длинносоставные соединенные поезда,
торможение, математическое моделирование, подвижная жидкость.
В статье приведены результаты исследования продольной нагруженности
длинносоcтавных наливных поездов при торможении с помощью
математического моделирования.
Оценивая продольную нагруженность поездов при торможении,
предполагалось, что вагоны оборудованы воздухораспределителями с
условным № 483, включенными на средний или груженый режим работы и
композиционными тормозными колодками, а межвагонные соединения упруго-фрикционными поглощающими аппаратами Ш-1-ТМ [1]. Исследование
торможений растянутых поездов позволило получить наибольшие ударные
усилия, а сжатых – оценить усилия квазистатического характера.
Численные значения параметров, характеризующих работу тормозных
систем, межвагонных соединений и систем управления тягой принимались по
результатам многолетних, многочисленных опытов, проведенных с поездами в
реальных условиях опытного кольца на станции Щербинка Московской ж.д.
учеными ДИИТа, ВНИИЖТа в содружестве, в ряде случаев, с другими
организациями.
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При моделировании переходных режимов движения поездов, в состав
которых входят цистерны с неполным наливом, жидкость представлялась
одной подвижной относительно бака цистерны массой и массой неподвижной
части жидкости [2]. Предполагалось, что подвижные массы на высоте выше
верхней «кромки» неподвижной массы «сочленены» с баком посредством
«пружин». Определение масс и жесткостей «пружин» определялось по
методике, изложенной в работе [4]. В данных исследованиях учитывалось
перемещение подвижной части жидкости только в продольном направлении.
Определим сначала длину и массу поезда, состоящего из одинаковых по типу
и массе вагонов-цистерн, для которых уровень наибольших сил не будет
превышать допустимого уровня по условиям прочности и устойчивости
вагонов от выжимания (2,5МН).
Для решения данной задачи рассматривались поезда, составленные из 4хосных вагонов-цистерн массой 89 тонн и
2-х локомотивов ВЛ-80т,
расположенных в голове поезда. При математическом моделировании
предполагалось, что в цистерны залита жидкость плотностью ρ=0,81 т/м3 с
уровнем свободной поверхности жидкости, удаленной на 0,35 м от верхней
внутренней поверхности котла цистерны. Рассматривалось экстренное
торможение со скорости 20 км/ч на горизонтальном участке пути.
На рис. 1. приведены наибольшие значения растягивающих (+) и
сжимающих (-) продольных усилий для поездов различной длины.
Из графиков, изображенных на рис.1 следует, что в поезде массой 10000 т,
состоящего из 109 вагонов-цистерн при экстренном торможении усилия
превышают допустимые значения.
Как известно, одним из способов снижения продольной нагруженности в
поездах увеличенной длины является постановка вспомогательного локомотива
в середину или в хвостовую часть состава.
Для решения данной задачи рассматривались соединенные поезда длиной
1390 метров, составленные из 110 четырехосных вагонов-цистерн массой 90
тонн и
2-х локомотивов ВЛ-80т. При математическом моделировании
предполагалось, что в цистерны залита карбамидо-аммиачная смесь
плотностью ρ=1,31 т/м3 с уровнем свободной поверхности жидкости, удаленной
на 1,35 м от верхней внутренней поверхности котла цистерны.
Для решения данной задачи рассматривались соединенные поезда длиной
1390 метров, составленные из 110 четырехосных вагонов-цистерн массой 90
тонн и 2-х локомотивов ВЛ-80т.
При математическом моделировании предполагалось, что в цистерны
залита карбамидо - аммиачная смесь плотностью ρ=1,31 т/м3 с уровнем
свободной поверхности жидкости, удаленной на 1,35 м от верхней
внутренней поверхности котла цистерны.
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Рис.1. Зависимость наибольших в поезде продольных сил от количества в нем вагоновцистерн при экстренном торможении головным локомотивом.

Рассматривались две схемы формирования соединенного поезда. В
первой схеме предполагалось, что вспомогательный локомотив расположен в
середине состава, во второй – на расстоянии одной трети от хвостовой части
поезда. При моделировании торможения на площадке предполагалось, что
вспомогательный локомотив управляется либо синхронно с головным
локомотивом либо по волне разрядки тормозной магистрали , когда головной
локомотив осуществляет требуемые действия, а вспомогательный – с приходом
волны снижения давления в тормозной магистрали производит экстренное
торможение. Изучая продольную нагруженность соединенных поездов,
рассмотрено два способа соединения тормозной магистрали: сквозная и
разобщенная (автономные). Для случая сквозной тормозной магистрали
рассмотрены также варианты, когда торможение осуществлялось только
головным или только вспомогательным (вторым ) локомотивом.
Для оценки наибольших ударных продольных сил моделировались
торможения растянутых поездов, при этом полагалось, что зазоры в
межвагонных соединениях равнялись 65 мм.
Численные эксперименты проводились для различных видов торможений на
горизонтальном участке пути - экстренного (ЭТ) и полного служебного (ПСТ) и
различных режимов работы воздухораспределителей – средний или груженый
Начальные скорости движения принимались равными 20 и 80 км/ч.
В результате вычислений найдены для каждого случая диаграммы
распределения максимальных продольных сил по длине поезда,
осциллограммы сил в указанных сечениях, также значения максимальных
продольных усилий в поезде в данный момент времени с указанием номера
сечения, в котором они возникали. При моделировании экстренных
торможений со скорости 80 км/ч оценивались тормозные пути. Оценки
наибольших ожидаемых продольных сил в поезде получены по наибольшим
расчетным значениям так, как указано в работе[3]
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В качестве примера, на рис.2 приведены графики распределения наибольших
продольных сил по длине поезда, сформированных из 110 вагонов-цистерн при
экстренном торможении со скорости 20 км/ч в случае расположения второго
локомотива в середине состава. Результаты, приведенные на рис.2
соответствуют груженому режиму работы воздухораспределителей и
управлению тормозными средствами по волне разрядки тормозной магистрали.
Линиями 1 представлены зависимости, полученные для сквозной тормозной
магистрали, а линиями 2 – для автономной тормозной магистрали. Сплошные
линии соответствуют значениям продольных сил, полученных при экстренном
торможении предварительно растянутых, а точечные линии – предварительно
сжатых поездов.
Как следует из приведенного рисунка, разобщение тормозных магистралей
первого и второго составов при рассмотренном способе управления тормозами,
снижает уровень наибольших ударных продольных сил на 13%, а наибольших
сил квазистатического характера – на 24%. Квазистатическими продольными
силами будем считать силы, действующие в межвагонных соединениях более 2
секунд [5]. Однако при включении воздухораспределителей на груженый
режим работы значения наибольших продольных усилий ударного характера
для обоих вариантов соединения тормозных магистралей достигают опасных
значений.
При торможении предварительно сжатых поездов разобщение тормозных
магистралей позволяет получить усилия в межвагонных соединениях, не
превышающих опасного значения-1000 кН с позиции выжимания загруженного
вагона.
В качестве примера, на рис.2 приведены графики распределения наибольших
продольных сил по длине поезда, сформированных из 110 вагонов-цистерн при
экстренном торможении со скорости 20 км/ч в случае расположения второго
локомотива в середине состава. Результаты, приведенные на рис.2
соответствуют груженому режиму работы воздухораспределителей и
управлению тормозными средствами по волне разрядки тормозной магистрали.
Линиями 1 представлены зависимости, полученные для сквозной тормозной
магистрали, а линиями 2 – для автономной тормозной магистрали. Сплошные
линии соответствуют значениям продольных сил, полученных при экстренном
торможении предварительно растянутых, а точечные линии – предварительно
сжатых поездов.
Как следует из приведенного рисунка, разобщение тормозных магистралей
первого и второго составов при рассмотренном способе управления тормозами,
снижает уровень наибольших ударных продольных сил на 13%, а наибольших
сил квазистатического характера – на 24%. Квазистатическими продольными
силами будем считать силы, действующие в межвагонных соединениях более 2
секунд [5]. Однако при включении воздухораспределителей на груженый
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режим работы значения наибольших продольных усилий ударного характера
для обоих вариантов соединения тормозных магистралей достигают опасных
значений.
При торможении предварительно сжатых поездов разобщение тормозных
магистралей позволяет получить усилия в межвагонных соединениях, не
превышающих опасного значения-1000 кН с позиции выжимания загруженного
вагона.
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Рис.2. Распределение максимальных значений продольных сил по длине поезда,
составленного из цистерн при экстренном торможении головным локомотивом и
размещенным в середине состава вторым локомотивом по волне разрядки тормозной
магистрали предварительно растянутых ( сплошная линия) и сжатых (точечная линия)
составов.

На рис.3 изображены графики распределения максимальных продольных сил
по длине поезда, составленных из 110 вагонов - цистерн при экстренном
торможении только вторым локомотивом, расположенным в середине состава
предварительно растянутого (сплошная линия) и сжатого (пунктирная линия)
поездов. Полученные результаты соответствуют движению поездов со сквозной
тормозной магистралью и воздухораспределителями, включенными на
груженый режим работы.
Из рис.3 следует, что при экстренном торможении только вторым
локомотивом, расположенного в середине состава, уровень наибольших
ударных и квазистатических продольных сил не превышает допускаемый.
Следует отметить, что при торможении предварительно сжатых поездов
уровень растягивающих усилий в первой половине состава значительно
превышает аналогичные величины, полученные в предварительно растянутых
поездах. Это связано с особенностями торможения наливных поездов, в
которых подвижная часть жидкости способствует более резкому проявлению
зазоров.
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Зависимости максимальных продольных усилий от номера экипажа при
экстренном торможении со скорости 20 км/ч предварительно сжатого поезда,
состоящего из 110 вагонов-цистерн, когда вспомогательный локомотив
расположен в с середине состава при различных способах управления
тормозными средствами приведены на рис.4.
Кривая 1 соответствует варианту, когда головной локомотив осуществляет
экстренное торможение, а вспомогательный производит аналогичные действия
только с приходом волны снижения давления в тормозной магистрали; кривая 2
– синхронному управлению тормозами головным и вспомогательным
локомотивами; кривая 3 – экстренное торможение только вторым локомотивом.
При моделировании торможений предполагалось, что воздухораспределители
включены на груженый режим при сквозной тормозной магистрали.
В таблице 1 приведены значения наибольших сжимающих и растягивающих
сил в кН для ЭТ и ПСТ со скорости 20 км/ч и величины тормозных путей в
метрах для ЭТ со скорости 80 км/ч для рассматриваемых поездов.
Наименьший уровень продольных сил в поезде получается при размещении
второго локомотива на расстоянии 1/3 длины поезда от хвоста и синхронном
способе управления тормозами. Этот вариант можно рекомендовать в
эксплуатации как на среднем, так на груженом режимах работы
воздухораспределителей.
Для вариантов размещения вспомогательного локомотива в середине состава
наименьшие продольные силы получаются с автономными тормозными
магистралями каждой его частей и синхронном способе управления. В случае
сквозной магистрали наибольшие продольные силы значительно больше, чем с
автономными. Если же управлять тормозами со сквозной магистралью только
из второго локомотива, расположенного в середине поезда, то сжимающие
силы получаются такими же, как и при синхронном торможении из обоих
локомотивов, но с разобщенной магистралью. Однако при этом возникают
значительные растягивающие силы..
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Рис.3 Распределение максимальных значений продольных сил по длине предварительно
растянутого и сжатого поездов, сформированных из цистерн при экстренном торможении со
скорости 20 км/ч только вторым локомотивом (сквозная тормозная магистраль).
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ЭТ сжатого, сквозная магистраль
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Рис.4 Распределение максимальных значений продольных сил по длине поезда при
экстренном торможении предварительно сжатых поездов, сформированных из цистерн при
различных способах управления тормозами.

Наибольший уровень сил в поезде получен при экстренном торможении как
предварительно растянутых, так и сжатых поездов при управлении тормозами
по волне разрядки тормозной магистрали. При размещении вспомогательного
локомотива в середине состава уровень сил оказался даже выше, чем при
торможении только головным локомотивом. Сжимающие продольные силы,
возникающие при экстренном торможении предварительно сжатых поездов
могут быть опасны с позиции устойчивости вагона от выжимания, так как они
носят квазистатический характер (действуют в течении 1.5 -2 секунд) и
превышают допускаемое значения 1000 кН для полностью загруженных
вагонов. Разобщение тормозной магистрали для случая, когда вспомогательный
локомотив производит экстренное торможение с приходом волны снижения
давления в магистрали, позволило снизить уровень наибольших усилий
Таблица 1.

Наибольшие значения растягивающих и сжимающих продольных сил в
кН в поездах, составленных из цистерн, при различных режимах
торможения и разных режимах работы воздухораспределителей
Расположение вспомогат. локомотива

сквозная

тип
маг
ис

способ
управления
тормозами

1/3 от хвоста

1/2

состоян
ие
состава

режим
в/р

сжат

гр

-820

-800

ср

+100
− 660
+530
− 1970

-640

I и II
синхронно
раст

гр
ср

ЭТ,
V0=20 км/ч
max S, kH

+ 430
− 1670

ЭТ,
V0=80 км/ч
тормоз. путь

ПСТ,
V0=20 км/ч
max S, kH

ЭТ,
V0=20 км/ч
max S, kH

593

+390
− 1630

+490
− 470
+370
− 360
+750
− 640

675

+ 340
− 1500

+600
− 575

ЭТ,
V0=80 м/ч
тормоз. путь

538
665

ПСТ,
V0=20 км/ч
max S, kH

+520
− 460
+440
− 380
+490
− 640
+ 400
− 630
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сжат

гр

только II
ср
раст

сжат
только I
раст

гр
cр

+ 720
− 870

гр
ср
гр

-1280
-970

сжат

раст

сжат

автономная

I и II
синхронно
раст

сжат

раст

696

+1900
− 450

+1380
− 530

592

+ 630
− 900

+ 980
− 580

720

-1180
-890

-1245
-940

+

1580
−

360

700

+ 750
− 2300

+ 530
− 2850

830

гр

+850
− 2375
-1240

+730
− 2025
-930

+840
− 2325
-760

ср

-980

гр

+ 190
− 2900

ср

+ 300
− 2280

гр

+ 240
− 620

ср

+ 240
− 480
+ 630
− 1670
+ 450
− 1375

гр
ср

I, затем II
по волне

618

+900
− 600
+635
− 450
+740
− 980

+ 480
− 2890

ср

I, затем II
по волне

+940
− 790
+720
− 620
+970
− 1030

700

+1800
− 350
+1450
− 270
+1670
− 450
+ 1350
− 500

-1150
-870
+850
− 2315
+570
− 1990
+ 250
− 605

+ 270
− 460

-710

-560

627

+ 300
− 2325

+ 340
− 1790

575

+ 425
− 1440

710

+ 430
− 1950

+ 390
− 1550

700

+ 830
− 1275

+ 250
− 540

590

+ 1010
− 520

557

+ 200
− 400

+ 890
− 670
+ 650
− 540

684

+ 440
− 1440

+ 725
− 1075

+ 370
− 1270

+ 600
− 900

+520
− 980
+450
− 740

гр

-950

-725

ср

+120
− 740

-575

гр

+ 330
− 2375

588

+ 240
− 2210

ср

+ 425
− 2025

714

+ 360
− 1875

+ 640
− 1920
+ 850
− 1530

+ 800
− 410
+ 660
− 820

722

+650
− 650
+650
− 660
+620
− 550

613

+ 950
− 1270
+ 920
− 1130

740

При размещении второго локомотива на расстоянии 1/3 длины поезда от
хвоста как для сквозной, так для автономных тормозных магистралей уровень
наибольших продольных сил снизился для всех рассмотренных режимов
торможения и режимов работы воздухораспределителей.
Полученные результаты показывают, что при необходимости вождения
наливных поездов массой до 10 тыс. тонн их формирование должно
производиться с установкой локомотивов в голове и на расстоянии 1/3 длины
от хвоста поезда.
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Поезда должны быть оснащены системой синхронного торможения с
резервной системой по тормозной волне.
В случае, когда по условиям эксплуатации вспомогательный локомотив
оказывается в середине поезда, управление тормозами должно осуществляться
с этого локомотива по радиокомандам машиниста головного локомотива.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ
На протязі серпня – вересня 2011 р. Державним підприємством
Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту видано
наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

UA1.099.0103
121-11

02.08.2011
12.11.2015

UA1.099.0103
308-11

02.08.2011
12.10.2015

UA1.099.0103
311-11

Виданий

Продукція

ПАТ "Артемівський
завод по обробці
кольорових металів"
ВАТ
"Запорізький
завод гумовотехнічних виробів"

проводи контактні мідні,
фасонні марки МФ-85 та
МФ-100
Вироби гумові технічні
для рухомого складу
залізниць (55 позицій)
згідно додатків 1,2

02.08.2011
12.10.2015

ВАТ "Запорізький
завод гумовотехнічних виробів"

UA1.099.0107
719-11

11.08.2011
09.08.2013

UA1.099.0107
752-11

11.08.2011
19.01.2014

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Новые Железнодорожные
Технологии"
ПАТ
"Укрелектроапарат"

Прокладки
гумові
нашпальні для рейкових
колій з рейками типу Р65
ПНЦП31-1,ПНБ-3, прокладки підрейкові гумові
ПРЦП-4 для рейкової
колії з рейками Р65,
ПРБ-1, прокладки гумові
для рейкових колій типів
ПНЦПС-33 та ПНЦПС34
Башмаки гальмівні неповоротні для вантажних
вагонів залізниць колії
1520 мм

UA1.099.0107
754-11

11.08.2011
19.01.2014

ПАТ
"Укрелектроапарат"

Трансформатори
типу
ТМЖ-25/27У1,
ТМЖ100/27У1,
ТМЖ250/27У1
та
ТМЖ400/27У1

Підстанції трансформаторні комплектні типу
КТПЖ - 25/27,5/0,4 У1,
КТПЖ - 40/27,5/0,4 У1,
КТПЖ - 63/27,5/0,4 У1,
КТПЖ - 100/27,5/0,4 У1

-4-

Відповідає вимогам
(нормативний документ)
ГОСТ
2584-86
"Провода
контактные из меди и ее
сплавов. Технические условия"
п.п. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.13,
1.23 ТУ У 6 00152135.071-99
"Вироби гумові технічні для
рухомого складу залізниць та
вимоги
до
гум,
що
використовуються
для
їх
виготовлення. Технічні умови".
основних розмірів, зовнішнього
вигляду, фізико-механічних
показників гуми, фізико-механіч
них показників прокладок та
маркуванню згідно з ДСТУ
2805-94 "Прокладки гумові для
рейкової колії. Технічні умови"

ГОСТ3269-78 "Башмак тормозной неповоротный для грузовых
вагонов железных дорог колеи
1520 мм. Технические условия",
креслення № 0136.40.016
п.п. 2.1, 2.6, 2.7, 3.2.1.1, 3.2.2.1,
3.3.1.1, 3.5.18, 3.5.28, 3.8, 4.1,
4.4, 5, 8.1, 8.2 ГОСТ 11677-85
та п.п. 1.1, 1.2, 1.3.6-1.3.13, 1.5,
1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 3.4 ТУ У 3.4905758084-048-99
"Трансформатори типу ТМЖ
потужністю від 25 до 2500 кВА
класу напруги 27 кВ. Технічні
умови"
п.п. 4.1, 4.5, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2,
5.3.3, 5.4, 5.5.2, 5.5.5, 5.5.7, 5.6.3,
5.7.5, 5.7.8, 5.11, 5.12, 5.13 ДСТУ
3399-96 та п.п. 1.1, 1.2.1-1.2.4,
1.3.3-1.3.6, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.121.3.16, 1.3.20, 1.4, 1.5, 1.6, 2 ТУ
У3.49-00213440-002-99
"Підстанції
трансформаторні
комплектні
КТПЖ
251000/27,5/0,4
У1.
Технічні
умови"
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UA1.099.0107
756-11

11.08.2011
19.01.2014

ПАТ
"Укрелектроапарат"

Трансформатор тяговий
однофазний
типу
ОНДЦЭ 4350/25-У2

UA1.099.0107
758-11

11.08.2011
19.01.2014

ПАТ
"Укрелектроапарат"

Підстанції
трансформаторні комплектні типу
КТПЖО - 2,5/27,5/0,23
У1,КТПЖО-4,0/27,5/0,23
У1
та
КТПЖО10,0/27,5/0,23 У1

UA1.099.0107
761-11

11.08.2011
19.01.2014

ПАТ
"Укрелектроапарат"

Трансформатори
типу
ОМЖ-2,5/27 У1, ОМЖ4,0/27 У1 та ОМЖ10,0/27 У1

UA1.099.0107
764-11

11.08.2011
19.01.2014

ПАТ
"Укрелектроапарат"

Трансформатор тяговий
однофазний з вбудованим реактором типу
ОДЦЭР - 1600/25А У1

UA1.099.0117
422-11

29.08.2011
28.08.2014

ТОВ ВКФ
"Будтранспостач"

Рукав
Р17Б

UA1.099.0117
684-11

29.08.2011
28.08.2014

ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "БУДКОМ"

UA1.099.0117
690-11

29.08.2011
28.08.2014

ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "БУДКОМ"

UA1.099.0119
093-11

31.08.2011
30.08.2013

ТОВ
"ТрансВагонЛіт"

Колодки
гальмівні
чавунні для мотор вагонного
рухомого
складу тип Ф
Колодки
гальмівні
чавунні для локомотивів
тип М
Рами
бокові
візка
вантажних вагонів колії
1520 мм (креслення
№ 1750.00.002)
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з'єднувальний

п.п. 2.1, 2.6, 2.7, 3.2.2.1, 3.3.1.1,
3.5.13, 3.5.14, 3.5.18, 3.5.22,
3.5.25, 3.5.28, 3.5.33, 3.5.48, 3.8,
4.1, 5, 8.1, 8.2 ГОСТ 11677-85 та
п.п. 1.1, 1.2, 1.4.1-1.4.9, 1.4.131.4.34, 1.4.36-1.4.38, 1.6, 1.7, 1.8,
2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.6, 2.1.7,
2.1.7.1, 2.3.3-2.3.5 ТУ У 31.100213440-027:2008
"Трансформатор
тяговий
однофазний
типу
ОНДЦЭ4350/25-У2. Технічні умови"
п.п. 4.1, 4.5, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2,
5.3.3, 5.4, 5.5.2, 5.5.5, 5.5.7, 5.6.3,
5.7.5, 5.7.8, 5.11, 5.12, 5.13 ДСТУ
3399-96 та п.п. 1.1, 1.2.1-1.2.3,
1.3.3-1.3.7, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.12,
1.3.13, 1.3.17, 1.4, 1.5, 1.6, 2
ТУ У 3.49-00213440-001-99
"Підстанції
трансформаторні
комплектні
КТПЖО
2,510,0/27,5/0,23
У1.
Технічні
умови"
п.п. 2.1, 2.6, 2.7, 3.2.1.1, 3.2.2.1,
3.3.1.1, 3.5.18, 3.5.28, 3.8, 4.1,
4.4, 5, 8.1, 8.2 ГОСТ 11677-85
та п.п. 1.1, 1.2.1-1.2.3, 1.3.41.3.13, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 4.4 ТУ У
3.49-05758084-056-99
"Трансформатори
однофазні
двохобмоткові
типу
ОМЖ
потужністю від 2,5 до 10 кВА
класу напруги 27 кВ. Технічні
умови"
п.п.2.1, 2.6, 2.7, 3.2.1.1, 3.2.2.1,
3.5.13, 3.5.14, 3.5.18, 3.5.22,
3.5.25,
3.5.28,
3.5.31-3.5.33,
3.5.48, 3.8, 4.1, 5, 8.1, 8.2 ГОСТ
11677-85 та п.п. 1.1, 1.2, 1.3.1,
1.3.4-1.3.11, 1.3.16-1.3.18, 1.4,
1.5, 1.6, 2 ТУ 16-717.118-82
"Трансформатор тяговый однофазный со встроенным реактором типа ОДЦЭР-1600/25А
У1. Технические условия"
ГОСТ 2593-82 "Рукава соедини
-тельные для тормозов подвиж ного состава железных дорог.
Технические условия."
відповідно до ГОСТ 28186-89
"Колодки
тормозные
для
моторвагонного
подвижного
состава. Технические условия"
ГОСТ 30249-97 "Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия"
ОСТ 24.153.08-78
"Тележки
двухосные грузовых вагонов
колеи 1520 мм. Детали литые.
Технические требования"
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UA1.099.0119
095-11

31.08.2011
30.08.2013

ТОВ
"ТрансВагонЛіт"

Балки надресорні візка
вантажних вагонів колії
1520 мм (креслення
№ 1750.00.001)
Інвертор И - ПТП-М-2,
0к-3,8к-50-12-УЗ

UA1.099.0122
871-11

07.09.2011
05.09.2012

ТОВ
"ДАК-Енергетика"

UA1.099.0126
856-11

14.09.2011
13.09.2013

ПрАТ "БЕТОН
НОВА"

Стояки
залізобетонні
центрифуговані довжиною 13,6 м для опор
контактної
мережі
залізниць марки СК
136.6-3.2 та СК 136.6-3.4

UA1.099.0129
891-11

19.09.2011
18.09.2012

ТОВ Торговий дім
"Постачальник2007"

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

UA1.099.0131
777-11

21.09.2011
21.03.2013

ТОВ "ДАКЕнергетика"

Пристрої
цифрового
захисту та автоматики
фідера ЦЗАФ-825

UA1.099.0132
181-11

22.09.2011
20.09.2012

АТ "Юнікон"

Пружина
креслення
№ 10.20.101; пружина
буксова
креслення
№34.20.103;
пружина
зовнішня
креслення
№30.30.101;
пружина
середня
креслення
№30.30.102;
пружина
внутрішня
креслення
№ 30.30.103; пружина
креслення № 81.25.005

ОСТ 24.153.08 - 78 "Тележки
двухосные грузовых вагонов
колеи 1520 мм. Детали литые.
Технические требования"
відповідно до п.п. 3.1.8, 3.3.13.3.5,
3.3.7,
3.6.4
ГОСТ
12.2.007.0-75, п. 1.2 ГОСТ
12.2.007.11-75,
п.п.
3.4.9,
3.5.2.13, 3.5.2.14, 3.5.3.3 ГОСТ
18142.1-85, п. 4.14 ГОСТ 1516.396
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.2.6-26.6-32406629-001:2008
"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 782004, IDT)".
відповідно до п. 3.3.7 ГОСТ
12.2.007.0-75; п. 2.16 ГОСТ
12997-84; п.п. 5.1, 5.2, 7.1, 7.4,
7.8.2, 7.8.3, 7.9.1 ГОСТ 22789-94
(МЭК 439-1-85)
п.п. 4.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.5; 4.6;
4.7; 4.8; 4.7.3; 4.7.4; 4.10.1;
4.10.3; 4.10.6; 4.12; 4.18 ДСТУ
ГОСТ 1452::2007 "Пружини
циліндричні гвинтові візків та
ударно-тягових
приладів
залізниць. Технічні умови"

Перевидано сертифікати у зв’язку зі зміною назви підприємства /зміни схеми сертифікації
UA1.099.0126
968-11

14.09.2011
13.04.2013

UA1.099.0126
971-11

14.09.2011
03.04.2013

UA1.099.0126
973-11

14.09.2011
03.04.2013

Публічне акціонерне
товариство "Дніпропетровській
стрілочний завод"
Публічне акціонерне
товариство "Дніпропетровській
стрілочний завод"

Клема
роздільного
рейкового
скріплення
залізничної колії ПКЛ

Публічне акціонерне
товариство "Дніпропетровській
стрілочний завод"

Підкладки модифіковані
роздільних та костильних скріплень КБЛ65,
КДЛ65, СКЛ65, СДЛ65,
КБЛ50, СКЛ50, СДЛ50,
СДЛ50-4,
КДЛ50,
КДЛ60, СКЛ60, СКЛ49

Башмаки
гальмівні
неповоротні для вантажних вагонів залізниць
колії 1520 мм
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ТУ У 35.2-30268559-166:2005
"Клема роздільного рейкового
скріплення залізничної колії.
Технічні умови"
ГОСТ 3269-78 "Башмак тормозной неповоротный для грузовых
вагонов железных дорог колеи
1520 мм. Технические условия",
креслення № 0136.40.016
хімічного складу сталі, зовнішнього виду і стану поверхні,
основних параметрів та розмірів,
точності литва, ливарних ухилів
та радіусів заокруглень, відповідності
КД,
граничних
відхилень
від
номінальних
розмірів, маси підкладок, горст-

Вісник сертифікації залізничного транспорту
кості
поверхонь,
твердості
підкладок, механічних властивостей, маркування, пакування
та комоле-ктності за ТУ У 35.230268559-168:2010 "Під-кладки
модифіковані роз-дільних та
костильних скріплень. Технічні
умови"

Органом сертифікації "Дортранстелеком" видано наступні сертифікати, та
сертифікати на системи управління якістю:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

UA1.093.01023
46-11

01.08.201131.07.2012

ТОВ
"ЕНЕРГОРЕСУРС"

UA1.093.01084
87-11

12.08.201110.08.2012

ТОВ НВП
"СТАЛЬЕНЕРГО"

UA1.093.01289
38-11

16.09.201115.09.2012

UA1.093.01289
41-11
UA1.093.01326
88-11

16.09.201115.09.2012
22.09.201121.09.2012

ТОВ
"Сімферопольський
електротехнічний
завод"
ТОВ "ЧЕРРІ
ІНВЕСТ"
ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ"

Апаратура станційного
зв'язку
з
цифровою
комутацією АССЦ-М
Стійка
комутаційна
перегінного
зв'язку
СКПС
Комплект
обладнання
керування та захисту
комірки фідера постійного струму напругою 3,3 кВ КОЯФ-3,3
Світлодіодні лампи типу
ЖСС
Електростанція дизельна
ЕД-2-Т230

UA1.093.01326
94-11

22.09.201121.09.2012

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ"

Електростанція дизельна
ЕД-4-Т230

UA1.093.01326
99-11

22.09.201121.09.2012

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ"

Рихтувальник моторний
РГУ

UA1.093.01327
00-11

22.09.201121.09.2012

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ"

Гайковерт
моторний
колійний ГМК-1

UA1.093.01327
02-11

22.09.201121.09.2012

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ"

Гайковерт редукторний
ГВР-45

UA2.147.06365
-11

20.09.2011
19.09.2016

Локомотивне депо
Красний
Лиман
(ТЧ-1) ДП "Донецька залізниця"

Надання послуг з технічного обслуговування і
поточного ремонту тепловозів та електровозів,
забезпеченню
безпеки
руху поїздів при перевезенні пасажирів та вантажів, виконанні маневрової та маневрововивізної роботи

Виданий

Продукція
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Відповідає вимогам
(нормативний документ)
ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ГОСТ
30428:2004
ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ГОСТ
30428:2004
ГОСТ 1516.3-96 п.4.14; ГОСТ
2585-81 пп. 2.10, 2.16, р.4
(в частині ГОСТ 12.2.007.0-75)
пп.5.3.26, 5.4.5, 6.3, р.8 СОУ
45.020-00034045-002:2006
ТУ У 35.2-32683581-002:2010
"Агрегати електричні дизельні.
Технічні умови (дослідна партія)"
ТУ У 35.2-32683581-002:2010
"Агрегати електричні дизельні.
Технічні умови (дослідна партія)"
ТУ У 35.2-32683581-001:2010
"Інструмент механізований
колійний. Технічні умови
(дослідна партія)"
ТУ У 35.2-32683581-001:2010
"Інструмент механізований
колійний. Технічні умови
(дослідна партія)"
ТУ У 35.2-32683581-001:2010
"Інструмент механізований колійний. Технічні умови (дослідна
партія)"
ДСТУ ISO 9001:2009

Вісник сертифікації залізничного транспорту

У період з серпня по вересень 2011 р. ДП «Харківський орган з
сертифікації залізничного транспорту» видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата реєстрації
та термін дії

Виданий

Продукція

UA1.110.0103445-11

03.08.2011
18.07.2013

ПАТ «Автрамат»

UA1.110.0106804-11

09.08.2011
12.02.2012

Публічне акціонерне товариство
«Керченський
металургійний
комбінат»

UA1.110.0108173-11

11.08.2011
30.05.2013

АТ «Бериславський
будівний завод»

машино-

UA1.110.0108174-11

11.08.2011
30.05.2013

АТ «Бериславський
будівний завод»

машино-

UA9.110.02670-11

12.08.2011
29.06.2012

Колійний ремонтно-механічний
завод Одеської залізниці

UA1.110.0110414-11

16.08.2011
22.11.2013

UA1.110.0111143-11

16.08.2011
22.11.2013

UA1.110.0115916-11

25.08.2011
22.08.2013

UA1.110.0116683-11

26.08.2011
22.08.2013

UA1.110.0116788-11

29.08.2011
18.08.2014

UA1.110.0124592-11

09.09.2011
01.09.2014

UA1.110.0124595-11

09.09.2011
01.09.2014

UA1.110.0125593-11

12.09.2011
11.09.2013

ТОВ «Вікотекс»

ТОВ «Вікотекс»
ПАТ
«Зміївський
Експериментально - Механічний завод»
«Зміївметалосервіс»
Приватне виробничо-комерційне підприємство «ПРУЖИНИ
СЕРВІС»

Публічне акціонерне товариство
«Металургійний
комбінат
«Азовсталь»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛУГАНСЬКИЙ
ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛУГАНСЬКИЙ
ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
АО «Электровозостроитель»
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поршні
для
дизелів
та
компресорів тягового рухомого
складу (додаток - 4 позиції)
деталі
ізоляції
стрілочних
переводів
залізничної
колії
(додаток - 18 позицій)
запасні частини для рухомого
складу залізниць згідно з додатком (91 найменування на
трьох додатках)
запасні частини для рухомого
складу залізниць згідно з
додатком (119 найменувань на
чотирьох додатках)
середній та капітальний ремонт
колійних машин ПРСМ-3 та
ПРСМ-4
накладки
ізолюючі
із
склопластика для рейок Р50
залізничного транспорту
накладки
ізолюючі
із
склопластика для рейок Р65
залізничного транспорту
клема роздільного рейкового
скріплення залізничної колії
запасні частини для рухомого
складу (пружини) (37 позицій на
двох додатках)
накладки рейкові двоголові для
залізниць
широкої
колії,
накладки повнопрофільні для
ізолюючих стиків, накладки
стикові, підкладки костильного
скріплення, підкладки роздільного скріплення (додаток - 5
позицій)
колодки гальмові чавунні для
моторвагонного рухомого складу тип «Ф»
колодки гальмові чавунні для
вагонів тип «С» з каркасом
електровози ВЛ-11 М/6

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.110.0125918-11

12.09.2011
01.09.2014

ТОВ «Залізничтехніка»

UA1.110.0125925-11

12.09.2011
31.12.2011

ПП «Промінь»

UA1.110.0126412-11

13.09.2011
11.09.2013

АО «Электровозостроитель»

UA1.110.0133013-11

23.09.2011
22.09.2012

ПП «Промінь»

клапани для компресорів КТ-6
та
К-2
рухомого
складу
залізниць (додаток - 6 позицій)
автозчеп СА-3 для рухомого
складу залізниць
вимикачі швидкодіючі типу
БВП-5-02, контактори швидкодіючі
БК-78Т,
контактори
електропневматичні ПК-121
автозчеп СА-3 для рухомого
складу залізниць

На протязі серпня – вересня 2011 р. Державним підприємством „Орган з
сертифікації АСУ УПП ЗТ” видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

UA1.097.0102
801-11

02.08.2011
01.08.2012

ТОВ НКП
трансигнал”

„Укр-

UA1.097.0102
802-11

02.08.2011
01.08.2012

ТОВ НКП
трансигнал”

„Укр-

UA1.097.0115
418-11

25.08.2011
24.08.2012

ТОВ НКП
трансигнал”

„Укр-

UA1.097.0115
420-11

25.08.2011
24.08.2012

ТОВ НКП
трансигнал”

„Укр-

UA1.097.0115
421-11

25.08.2011
24.08.2012

ТОВ НКП
трансигнал”

„Укр-

UA1.097.0115
422-11

25.08.2011
24.08.2012

ТОВ НКП
трансигнал”

„Укр-

UA1.097.0115
419-11

25.08.2011
24.08.2012

ТОВ НКП
трансигнал”

„Укр-

UA1.097.0115
085-11

25.08.2011
24.08.2012

ТОВ НКП
трансигнал”

„Укр-

UA1.097.0120
157-11

02.09.2011
30.08.2012

ТОВ НКП
трансигнал”

„Укр-

Продукція
Блоки конденсаторні і
резисторів
БКР-76М,
блоки
конденсаторів
штепсельні
БКШ-1М,
блоки
кон-денсаторні
малогабаритні
штепсельні
КБМШ-5М1,
КБМШ-6М1, блоки діодів штепсельні БДШ20М1
ТУ
У
31.630753379-015:2011
Пристрої фазуючи ФУ
2М-2У ТУ У 31.6 30753379-006:2001
Фільтри колійні універсальні ФПУ
Устаткування
електросигнальне: блоки фазоконтрольні ФК-75М
Устаткування
електросигнальне: блоки контрольні БК-75М
Генератори
сигналів
електричні: генератори
контрольні
штепсельні
ГКШ-МА
Блоки випрямляча ВБ-М,
блоки випрямляча захищені
БВЗ-М,
блоки
живлення
штепсельні
БПШ-МТ
Генератори колійні універсальні ГПУ
Пристрої вводу та відображення інформації для
систем централізації
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Відповідає вимогам
(нормативний документ)

ТУ У 31.6-30753379-015:2011

ТУ У31.6-30753379-006:2001
ТУ У 31.2-30753379-021:2011
ТУ У 31.6-30753379-002:2011
ТУ У 31.6-30753379-009:2011

ТУ У 31.6-30753379-008:2011

ТУ У 31.1-30753379-004:2011

ТУ У 31.6-30753379-012-2003
ТУ У 35.2-30753379-001-2011

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.097.0121
265-11

05.09.2011
04.09.2012

UA1.097.0135
864-11

28.09.2011
27.09.2012

ТОВ

„КЕМП”

ТОВ
НКП
„Укртрансигнал”

стрілок і сигналів УВОЕЦ
Електроустаткування світлове сигнальне: світлофільтри-лінзи
СЛ139М, лінзи східчасті
ЛС-160, ЛС-212, розсіювачі Р2-30-40
Реле трасмітерні електронні ТШ-65СБ

ГОСТ 24179-80 Светлофильтри,
светлофильтры - линзы, рассеиватели, и отклоняющие вставки
стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта.
ТУ У 31.6-30753379-100:2011

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

Дата
реєстрації
та термін
дії

UА1.098.0102
784-11

02.08.2011
21.06.2016

UА1.098.0102
789-11

02.08.2011
01.08.2013

UА1.098.0102
792-11

02.08.2011
01.08.2013

UА1.098.0102
793-11

02.08.2011
01.08.2013

UА1.098.0103
120-11

02.08.2011
01.08.2012

UА1.098.0106
617-11

09.08.2011
17.03.2013

UА1.098.010661
7-11

30.08.2011
29.08.2012

Виданий

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний документ)

Башмак гальмівний непо- ГОСТ 3269-78 „Башмак тормозТОВ „Запорізький ста- воротний для вантажних
ной неповоротный для грузовых
леливарний завод”
вагонів ДКПП 27.52.10.100, вагонов железных дорог колеи
серійне виробництво
1520 мм. Технические условия”
Циліндр гальмівний 188Б ОСТ 24.290.17-88 „Цилиндры
ТОВ „Укртранспнев- (для вантажних вагонів) тормозные подвижного состава
матика”
ДКПП 35.20.40.300, се- железных дорог. Общие техрійне виробництво
нические условия”
Корпус автозчепу СА-3
ГОСТ 22703-91 „Детали литые
залізничного
рухомого
автосцепного устройства подвижТОВ „Керченський
складу
(кресленик
стрілочний завод”
ного состава железных дорог
1835.01.001),
колеи 1520 мм. Общие техниДКПП 27.52.10.100,
ческие условия”
серійне виробництво
Автозчеп
СА-3
залізничного рухомого складу
ТОВ „Керченський
ТУ У 35.2-32258888-574:2008
(кресленик
1835.01.000
стрілочний завод”
„Автозчеп СА-3. Технічні умови”
СБ) ДКПП 35.20.40,
серійне виробництво
ДП
„Проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого
складу
Укрзалізниці” на продукцію ДП „Стрийський
вагоноремонтний
завод”

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
„Дніпровський
завод
„АЛЮМАШ”
ТОВ
пром”

ТУ У 35.2-01124454-055:2007
Колісна пара для візків ва„Колісні пари для вагонів магінтажних вагонів з нелінійним
стральних залізниць колії 1520
профілем ІТМ-73 суцільно(1524) мм. Формування та монтаж
таних коліс ДКПП 35.20.40,
буксових вузлів. Технічні умови”
серійне виробництво
05539962.078 ТВ
Вікна
алюмінієві
з
ТУ У 35.2-19151204-002:2008
терморозв’язкою
для
„Вікна алюмінієві з термопасажирських вагонів,
розв’язкою для пасажирських
ДКПП 35.20.40.300,
вагонів. Технічні умови”
серійне виробництво

„Укрзалізнич- Корпус букси типу 1(для СОУ МПП 45.040-112:2006
на продукцію колісних пар вантаж-них „Букси для колісних пар паса-
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
BENNISTON
TRANSPORTATION
S.A.
(Республіка Панама)
UА1.098.0118
347-11

UА1.098.0120
823-11

UА1.098.0120
825-11

UА1.098.0120
827-11

UА1.098.0120
828-11

вагонів), ДКПП 35.20.40, жирського і вантажного рухомого
партія, 4800 шт.
складу. Технічні умови”

Підшипник
конічний
дворядний касетного типу
30.08.2011
ЗАТ „ТД ИРБИС”
ТВU 130 х 230 х 160,
29.08.2012
ДКПП 29.14.10 партія –
100 шт.
Вагон-цистерна моделі
02.09.2011 р.- ПАТ „Азовзагальмаш” 15-1566-06,
16.11.2011 р.
ДКПП 35.20.33,
серійне виробництво
Хомут тяговий автозчепПУБЛІЧНЕ
ного пристрою (для залізАКЦІОНЕРНЕ
02.09.2011
ничного рухомого складу)
17.08.2012
ТОВАРИСТВО
ДКПП 27.52.10.100,
„СТАЛЬ”
серійне виробництво
Упор передній автозчепПУБЛІЧНЕ
ного пристрою (для заліз02.09.2011
АКЦІОНЕРНЕ
ничного рухомого складу)
17.08.2012
ТОВАРИСТВО
ДКПП 27.52.10.100,
„СТАЛЬ”
серійне виробництво
Упор задній автозчепного
ПУБЛІЧНЕ
пристрою (для залізнич02.09.2011
АКЦІОНЕРНЕ
ного рухомого складу)
17.08.2012
ТОВАРИСТВО
ДКПП 27.52.10.100,
„СТАЛЬ”
серійне виробництво

ДСТУ ГОСТ 520:2003 „Підшипники кочення. Загальні технічні
умови”
ТУ 24.00.1285-82
„Вагони-цистерни. Технічні
умови”
ГОСТ 22703-91 „Детали литые
автосцепного устройства подвижного состава железных дорог
колеи 1520 мм. Общие технические условия”
„Детали
литые
автосцепного
устройства подвижного состава
железных дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия”
„Детали литые автосцепного
устройства подвижного состава
железных дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия”

ДП ДОСЗТ видано наступні атестати:
Реєстраційний №
UA3.099.0472-11
UA3.099.0473-11

Дата реєстрації
та термін дії

Виданий

Продукція

29.08.2011
28.08.2014
29.08.2011
28.08.2014

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«БУДКОМ»
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«БУДКОМ»

По виготовленню колодок гальмівних
чавунних для локомотивів тип М
По виготовленню колодок гальмівних
чавунних
для
моторвагонного
рухомого складу тип Ф

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

Дата реєстрації
та термін дії

UА3.098.0434-11

08.08.2011
17.03.2013

Виданий

Продукція

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ Виробництво вікон алюмінієвих з
ТОВАРИСТВО
„Дніпровс- терморозв’язкою для пасажирських
ький завод „АЛЮМАШ”
вагонів, ДКПП 35.20.40.300
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
За період з серпня по вересень 2011 р. ДП Дніпропетровським органом
сертифікації залізничного транспорту скасовано дії наступних сертифікатів відповідності:
Реєстрацій-ний №

Дата реєстрації та
дата скасування

Виданий

UA1.099.0047833-10

31.05.2010
04.08.2011

ВАТ
«Укрелектроапарат»

UA1.099.0123084-10

29.09.2010
04.08.2011

ВАТ
«Укрелектроапарат»

UA1.099.0123192-10

29.09.2010
04.08.2011
29.09.2010
04.08.2011

ВАТ
«Укрелектроапарат»
ВАТ
«Укрелектроапарат»

UA1.099.0123194-10

29.09.2010
04.08.2011

ВАТ
«Укрелектроапарат»

UA1.099.0123195-10

29.09.2010
04.08.2011
16.12.2010
26.08.2011
12.11.2010
29.08.2011

ВАТ
«Укрелектроапарат»
ПОГ «ПАТРІОТ»
ХОСІА
ТОВ «ТД Україна
Промресурс»

UA1.099.0151391-10

10.12.2010
29.08.2011

ТОВ «ТД Україна
Промресурс»

UA1.099.0138849-10

12.11.2010
29.08.2011

ТОВ «ТД Україна
Промресурс»

UA1.099.0052719-10

10.04.2008
31.08.2011

ПАТ
«Дніпропетровський стрілочний завод»

UA1.099.0054727-10

14.06.2010
31.08.2011
21.08.2010
31.08.2011

ПАТ
«Дніпропетров ський стрілочний завод»
ПАТ
«Дніпропетров ський стрілочний завод»

UA1.099.0103579-10

21.08.2010
31.08.2011

UA1.099.0061593-10

01.07.2010
26.09.2011
24.06.2010
26.09.2011

ПАТ
«Дніпропетровський
стрілочний завод»
ПП «САРД»

UA1.099.0123193-10

UA1.099.0155093-10
UA1.099.0138846-10

UA1.099.0130580-10

UA1.099.0260-10

ПП «САРД»
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Продукція
«Підстанції трансформаторні комплектні типу КТПЖ-25/27,5/0,4 У1, КТПЖ40/27,5/0,4 У1, КТПЖ-63/27,5/0,4 У1,
КТПЖ-100/27,5/0,4
У1,
КТПЖ160/27,5/0,4 У1, КТПЖ-250/27,5/0,4 У1,
КТПЖ-400/27,5/0,4
У1,
КТПЖ630/27,5/0,4 У1 та КТПЖ-1000/27,5/0,4
У1
підстанції трансформаторні комплектні
типу КТПЖО-2,5/27,5/0,23 У1, КТПЖО4,0/27,5/0,23
У1
та
КТПЖО
10,0/27,5/0,23 У1
трансформатори типу ОМЖ-2,5/27 У1,
ОМЖ-4,0/27 У1 та ОМЖ-10,0/27 У1
трансформатори типу ТМЖ-25/27У1,
ТМЖ-100/27У1,
ТМЖ-250/27У1
та
ТМЖ-400/27У1
трансформатор тяговий однофазний з
вбудованим реактором типу ОДЦЭР1600/25А У1»
трансформатор тяговий однофазний
типу ОНДЦЭ – 4350/25-У2
Шпали дерев’яні для залізниць широкої
колії, не просочені, І-го та ІІ-го типів
Шпали
залізобетонні
попередньо
напружені типу Ш1-3 для залізничної
колії 1520 мм із застосуванням
пластмасових пустотоутворювачів з Пподібною шайбою
Бруси
залізобетонні
попередньо
напружені для стрілочних переводів
типу Р65 колії 1520 мм марок 1/9 і 1/11
із застосуванням пластмасових пустотоутворювачів з П-подібною шайбою
Бруси
залізобетонні
попередньо
напружені для стрілочних переводів
типу Р65 колії 1520 мм марок 1/9 і 1/11
Переводи стрілочні магістральні та
промислового транспорту типу Р65, Р50
колії 1500 мм і 1524 мм
Клема роздільного рейкового скріплення залізничної колії ПКЛ
Скріплення роздільне для кривих
ділянок колії з рейками типу Р65
(СКД65-Б, СКД65-Д)
Підкладки модифіковані роздільних та
костильних скріплень
Підбійки для машин ВПР та ВПРС
Підбійки для машин ВПР та ВПРС

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
На протязі серпня - вересня 2011 р. ДП Дніпропетровський орган сертифікації
залізничного транспорту проведено наступні технічні нагляди за виготовленням сертифікованої
продукції та за атестованими виробництвами:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТОВ «ДАК-Енергетика»
ТОВ «ДАК-Енергетика»
ТОВ «ДАК-Енергетика»
ТОВ «Світлофори»
ТОВ «НТЦ Укрметиз»
ВАТ «Коростенський завод ЗБШ»

7. ПАТ «Дніпровагонрембут»
8. ТОВ «Укрзалізничпром»
9. ТОВ «ТД Україна Промресурс»
10. Вагонне депо Шепетівка
11. ВАТ
«Дніпродзержинський
ливарний завод»
12. ВЧД Одеса-Застава

стале-

Протягом серпня - вересня 2011 року ОС ПВ ДП „УкрНДІВ” було проведено технічні
нагляди за виготовленням сертифікованої продукції та за атестованим виробництвом на
наступних підприємствах:
1. ПАТ «Центролит»
2. ТОВ «АрмаПром»
3. ЗАТ «Ніжинський дослідно-механічний
завод»

4. ВАТ «Транспневматика»
5. ВАТ «Лебединський МБДЕ
«Темп»
6. ПрАТ «ЛУГЦЕНТРОКУЗ
ім. С.С. Монятовського»

завод

У період з серпня по вересень 2011 р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1.
2.
3.

НВП «Атоменергокомплект»
ПАТ «Керченський металургійний
комбінат»
ТОВ «Керченський стрілочний
завод»

4.
5.
6.

ОАО «Сантехліт»
ПрАТ «Об’єднане господарство
залізничного транспорту»
ПрАТ «НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ТРАНСМАШ»

Органом сертифікації "Дортранстелеком" проведено наступні технічні нагляди за
системами управління якістю:
1. ПрАТ «АЗОВЗАГАЛЬМАШ»
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Вісник сертифікації залізничного транспорту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 серпня 2011 р. N 840

Київ
Про затвердження Програми оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012 2016 роки
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Програму оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012 - 2016 роки,
що додається.
2. Міністерству інфраструктури, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і
торгівлі забезпечити виконання затвердженої цією постановою Програми.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 840

ПРОГРАМА
оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012 - 2016 роки
Загальна частина
На сьогодні технічний стан рухомого складу не відповідає сучасним вимогам для
транспортної системи XXI століття. Однією з найгостріших проблем залізниць є фізичне та
моральне старіння локомотивного парку. Абсолютну більшість тягового рухомого складу
українських залізниць побудовано згідно з технічними вимогами 60-х років минулого століття.
Він характеризується збільшеними, постійно зростаючими експлуатаційними витратами та має
низьку економічність порівняно з локомотивами нового покоління.
- 14 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту
На даний час відпрацювали встановлений заводами-виробниками нормативний строк служби
75 відсотків електровозів. Темпи старіння локомотивного парку залізниць України значно
перевищують темпи придбання нових сучасних зразків тягового рухомого складу внаслідок
щорічного недостатнього фінансування для відповідного оновлення.У найближчі три роки весь
парк вантажних електровозів серії ВЛ8 потребуватиме списання за строком служби, технічним
станом і критерієм безпеки. Тому планується збільшити обсяги придбання нових локомотивів за
рахунок щорічного виділення відповідного фінансування, що гарантовано може здійснюватися в
разі прийняття Програми оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012 - 2016 роки
(далі - Програма).
Мета Програми
Метою Програми є оновлення локомотивного парку залізниць України для забезпечення
безперебійного перевезення пасажирів і вантажів.
Шляхи розв'язання проблеми
Проблему передбачається розв'язати шляхом:
технічного та технологічного переоснащення і розвитку локомотивного господарства залізниць
України шляхом розробки, створення і впровадження нових типів локомотивів, а також
придбання існуючих зразків електровозів, які відповідають сучасним вимогам надійності,
безпеки, охорони праці;
оптимізації витрат енергоносіїв, а також витрат на ремонт і поточне утримання нових
локомотивів;
розвитку вітчизняної науково-технічної бази в результаті залучення українських науковців до
спільних проектів з провідними виробниками залізничної техніки, а також розвитку вітчизняної
виробничо-технічної бази локомотивобудівної галузі і створення нових робочих місць під час
виробництва сучасних локомотивів з використанням в їх конструкції комплектувальних виробів
вітчизняного виробництва.
Залізниці України укладатимуть рамкові договори на придбання нових локомотивів.
Обсяги та джерела фінансування Програми
Виконання Програми передбачається здійснювати за рахунок власних та залучених коштів
залізниць України, а також інших джерел орієнтовно в обсязі не менш як 28674,63 млн. гривень. З
цією метою Мінінфраструктури, Мінфін, Мінекономрозвитку передбачатимуть щороку під час
формування зведеного фінансового плану залізниць України на відповідний рік витрати згідно з
планом придбання локомотивів для оновлення парку тягового рухомого складу на 2012 - 2016
роки:
Усього

Кількість локомотивів,
одиниць
Орієнтовані витрати,
млн. гривень

У тому числі за роками
2012

2013

2014

2015

2016

509

66

104

110

114

115

28674,63

3069,09

5198,5

6144,28

6825,62

7437,15

Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу оновити локомотивний парк залізниць України, придбавши
509 одиниць нових сучасних пасажирських і вантажних локомотивів як односистемних, так і
подвійного живлення.
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 30 вересня 2010 року N 380
Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методом передруку

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 1 червня 2011 року N 61

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України, на виконання
Державної програми стандартизації на 2006 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2006 року N 229, та на підставі рішення науково-технічної ради
Мінрегіонбуду від 16 вересня 2010 року N 97 наказую:
1. Прийняти міждержавні стандарти як національні методом передруку, розроблені ТОВ
"Науково-технічний комітет "Будстандарт", з наданням чинності з 1 січня 2012 року та
одночасним скасуванням на території України відповідних міждержавних стандартів (ГОСТ)
згідно з додатком.
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 01.06.2011 р. N 61)

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д. В.) передати до ДП
"Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовані справи зазначених національних стандартів
відповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування,
будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від
25.02.2005 N 41 та зареєстрованого в Мін'юсті 16.03.2005 за N 305/10585.
3. ДП "Укрархбудінформ" (Загородня О. В.):
3.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначених національних стандартів відповідно до
замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, на виконання
робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України "Про
стандартизацію").
3.2. Надати обов'язкові безоплатні примірники типографського видання зазначених національних
стандартів одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 N
608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" і спільним наказом
Держспоживстандарту та Держбуду від 24.02.2003 N 27/12.
4. Супровід зазначених національних стандартів доручити ДП "Науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій" як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним
напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду від 23.06.2004 N 135.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. першого заступника Міністра А. В.
Беркуту.

Міністр

В. Яцуба
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Додаток
до наказу Мінрегіонбуду
30.09.2010 N 380

Перелік прийнятих національних стандартів та скасованих відповідних міждержавних
стандартів колишнього СРСР (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
ДСТУ Б В.2.5-46:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні
безнапірні. Технічні умови (ГОСТ 6482-88, MOD)" з одночасним
скасуванням в Україні ГОСТ 6482-88 "Трубы железобетонные
безнапорные. Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-105:2010

"Конструкції будинків і споруд. Плити парапетні залізобетонні
для виробничих будівель. Технічні умови (ГОСТ 6786-80,
MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 6786-80
"Плиты парапетные железобетонные для производственных
зданий. Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-106:2010

"Конструкції будинків і споруд. Конструкції бетонні і
залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і
газопровідних мереж. Технічні умови (ГОСТ 8020-90, MOD)" з
одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 8020-90 "Конструкции
бетонные и железобетонные для колодцев канализационных,
водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-107:2010

"Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові внутрішні
бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель.
Загальні технічні умови (ГОСТ 12504-80, MOD)" з одночасним
скасуванням в Україні ГОСТ 12504-80 "Панели стеновые
внутренние бетонные и железобетонные для жилых и
общественных зданий. Общие технические условия";

ДСТУ Б В.2.5-47:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні
напірні вібро-гідропресовані. Технічні умови (ГОСТ 12586.0-83,
MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 12586.0-83
"Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные.
Технические условия";

ДСТУ Б В.2.5-48:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні
напірні вібро-гідропресовані. Конструкція і розміри (ГОСТ
12586.1-83, MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ
12586.1-83 "Трубы железобетонные напорные
виброгидропрессованные. Конструкция и размеры";

ДСТУ Б В.2.7-238:2010

"Будівельні матеріали. Плити бетонні тротуарні. Технічні
умови" (ГОСТ 17608-91, MOD)" з одночасним скасуванням в
Україні ГОСТ 17608-91 "Плиты бетонные тротуарные.
Технические условия" (в частині армованих виробів).
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Примітка. ГОСТ 17608-91 вважати таким, що втратив чинність
на території України повністю;
ДСТУ Б В.2.6-112:2010

"Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові бетонні і
залізобетонні для будівель. Загальні технічні умови (ГОСТ
19010-82, MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ
19010-82 "Блоки стеновые бетонные и железобетонные для
зданий. Общие технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-113:2010

"Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для
покриття трамвайних шляхів. Технічні умови (ГОСТ 19231.0-83,
MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 19231.0-83
"Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей.
Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-114:2010

"Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для
покриття трамвайних шляхів. Конструкція і розміри (ГОСТ
19231.1-83, MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ
19231.1-83 "Плиты железобетонные для покрытий трамвайных
путей. Конструкция и размеры";

ДСТУ Б В.2.6-115:2010

"Конструкції будинків і споруд. Палі порожнисті круглого
перерізу і палі-оболонки залізобетонні суцільні з ненапруженою
арматурою. Конструкція і розміри (ГОСТ 19804.5-83, MOD)" з
одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 19804.5-83 "Сваи
полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные
цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры";

ДСТУ Б В.2.6-116:2010

"Конструкції будинків і споруд. Палі порожнисті круглого
перерізу і палі-оболонки. Залізобетонні складові з
ненапруженою арматурою. Конструкція і розміри (ГОСТ
19804.6-83, MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ
19804.6-83 "Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки.
Железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой.
Конструкция и размеры";

ДСТУ Б В.2.6-117:2010

"Конструкції будинків і споруд. Палі-колони залізобетонні
забивні двоконсольні для сільськогосподарських будівель.
Конструкція і розміри (ГОСТ 19804.7-83, MOD)" з одночасним
скасуванням в Україні ГОСТ 19804.7-83 "Сваи забивные
железобетонные. Сваи-колонны железобетонные
двухконсольные для сельскохозяйственных зданий.
Конструкция и размеры";

ДСТУ Б В.2.5-49:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби бетонні
безнапірні. Технічні умови" (ГОСТ 20054-82, MOD)" з
одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 20054-82 "Трубы
бетонные безнапорные. Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-118:2010

"Конструкції будинків і споруд. Ферми залізобетонні. Технічні
умови (ГОСТ 20213-89, MOD)" з одночасним скасуванням в
Україні ГОСТ 20213-89 "Фермы железобетонные. Технические
условия";
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ДСТУ Б В.2.6-119:2010

"Конструкції будинків і споруд. Тетраподи для берегозахисних і
огороджувальних споруд. Технічні умови (ГОСТ 20425-75,
MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 20425-75
"Тетраподы для берегозащитных и оградительных
сооружений";

ДСТУ Б В.2.5-50:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби бетонні і
залізобетонні. Типи та основні параметри (ГОСТ 22000-86,
MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 22000-86
"Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные
параметры";

ДСТУ Б В.2.6-124:2010

"Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні.
Методи вимірювання сили натягу арматури (ГОСТ 22362-77,
MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 22362-77
"Конструкции железобетонные. Методы измерения силы
натяжения арматуры";

ДСТУ Б В.2.6-125:2010

"Конструкції будинків і споруд. Стояки конічні залізобетонні
центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач.
Конструкція і розміри (ГОСТ 22687.1-85, MOD)" з одночасним
скасуванням в Україні ГОСТ 22687.1-85 "Стойки конические
железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных
линий электропередачи. Конструкция и размеры";

ДСТУ Б В.2.6-126:2010

"Конструкції будинків і споруд. Стояки циліндричні
залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній
електропередач. Конструкція і розміри (ГОСТ 22687.2-85,
MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 22687.2-85
"Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные
для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция
и размеры";

ДСТУ Б В.2.6-127:2010

"Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні
центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач.
Конструкція закладних виробів і підп'ятників (ГОСТ 22687.3-85,
MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 22687.3-85
"Стойки железобетонные центрифугированные для опор
высоковольтных линий электропередачи. Конструкция
закладных изделий и подпятников";

ДСТУ Б В.2.6-128:2010

"Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо
напружені для облицювання зрошувальних каналів
меліоративних систем. Технічні умови (ГОСТ 22930-87, MOD)"
з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 22930-87 "Плиты
железобетонные предварительно напряженные для облицовки
оросительных каналов мелиоративных систем. Технические
условия";

ДСТУ Б В.2.6-129:2010

"Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні
центрифуговані кільцевого перерізу для виробничих будівель та
інженерних споруд. Технічні умови (ГОСТ 23444-79, MOD)" з
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одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 23444-79 "Стойки
железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для
производственных зданий и инженерных сооружений.
Технические условия";
ДСТУ Б В.2.6-130:2010

"Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні під
параболічні лотки. Технічні умови (ГОСТ 23899-79, MOD)" з
одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 23899-79 "Колонны
железобетонные под параболические лотки. Технические
условия";

ДСТУ Б В.2.6-131:2010

"Конструкції будинків і споруд. Фундаменти залізобетонні
збірні під колони сільськогосподарських будівель. Технічні
умови (ГОСТ 24022-80, MOD)" з одночасним скасуванням в
Україні ГОСТ 24022-80 "Фундаменты железобетонные сборные
под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические
условия";

ДСТУ Б В.2.6-132:2010

"Конструкції будинків і споруд. Фундаменти залізобетонні
збірні під колони каркаса міжвидового застосування для
багатоповерхових будівель. Технічні умови" (ГОСТ 24476-80,
MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 24476-80
"Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса
межвидового применения для многоэтажных зданий.
Технические условия";

ДСТУ Б В.2.5-51:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні
водопропускних труб під насипи автомобільних і залізничних
шляхів. Загальні технічні умови (ГОСТ 24547-81, MOD)" з
одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 24547-81 "Звенья
железобетонные водопропускных труб под насыпи
автомобильных и железных дорог. Общие технические
условия";

ДСТУ Б В.2.5-52:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Трійник
залізобетонний лоткових зрошувальних систем. Технічні умови
(ГОСТ 24694-81, MOD)" з одночасним скасуванням в Україні
ГОСТ 24694-81 "Тройник железобетонный лотковых
оросительных систем. Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-133:2010

"Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх
знаків. Технічні умови (ГОСТ 25459-82, MOD)" з одночасним
скасуванням в Україні ГОСТ 25459-82 "Опоры железобетонные
дорожных знаков. Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-134:2010

"Конструкції будинків і споруд. Вироби залізобетонні для
силосних споруд елеваторів і зернопереробних підприємств.
Загальні технічні умови (ГОСТ 25627-83, MOD)" з одночасним
скасуванням в Україні ГОСТ 25627-83 "Изделия
железобетонные для силосных сооружений элеваторов и
зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические
условия";
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ДСТУ Б В.2.5-53:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні
безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних
споруд. Технічні умови (ГОСТ 26067.0-83, MOD)" з одночасним
скасуванням в Україні ГОСТ 26067.0-83 "Звенья
железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для
гидротехнических сооружений. Технические условия";

ДСТУ Б В.2.5-54:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні
безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних
споруд. Конструкція і розміри (ГОСТ 26067.1-83, MOD)" з
одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 26067.1-83 "Звенья
железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для
гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры";

ДСТУ Б В.2.6-139:2010

"Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні
підпірних стін. Технічні умови (ГОСТ 26815-86, MOD)" з
одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 26815-86
"Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические
условия";

ДСТУ Б В.2.5-55:2010

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні
напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови (ГОСТ 2681986, MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 26819-86
"Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником.
Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-140:2010

"Конструкції будинків і споруд. Плити підвіконні залізобетонні
для житлових, громадських і допоміжних будівель. Технічні
умови (ГОСТ 26919-86, MOD)" з одночасним скасуванням в
Україні ГОСТ 26919-86 "Плиты подоконные железобетонные
для жилых, общественных и вспомогательных зданий.
Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-141:2010

"Конструкції будинків і споруд. Прогони залізобетонні для
покриття будівель промислових і сільськогосподарських
підприємств. Технічні умови (ГОСТ 26992-86, MOD)" з
одночасним скасуванням в Україні ГОСТ 26992-86 "Прогоны
железобетонные для покрытий зданий промышленных и
сельскохозяйственных предприятий. Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-142:2010

"Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові гіпсобетонні для
будинків висотою до двох поверхів. Технічні умови (ГОСТ
27563-87, MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ
27563-87 "Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой
до двух этажей. Технические условия";

ДСТУ Б В.2.6-143:2010

"Конструкції будинків і споруд. Балки фундаментні
залізобетонні для стін будівель промислових і
сільськогосподарських підприємств. Технічні умови (ГОСТ
28737-90, MOD)" з одночасним скасуванням в Україні ГОСТ
28737-90 "Балки фундаментные железобетонные для стен
зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
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Технические условия";
ДСТУ Б В.2.6-144:2010

"Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств.
Технічні умови (ГОСТ 28042-89, MOD)" з одночасним
скасуванням в Україні ГОСТ 28042-89 "Плиты покрытий
железобетонные для зданий предприятий. Технические
условия".

Начальник Управління технічного
регулювання у будівництві

Д. Барзилович
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
від 11 жовтня 2010 року N 457
Про затвердження та скасування національних класифікаторів
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
від 29 листопада 2010 року N 530

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної
стандартизації наказую:
1. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2012 р.
(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29.11.2010 р. N 530)

ДК 009:2010

Класифікація видів економічної діяльності
- На заміну ДК 009:2005

2. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2012 р.
(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29.11.2010 р. N 530)

ДК 016:2010

Державний класифікатор продукції та послуг
- На заміну ДК 016-97

3. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2011 р.
ДК 019:2010

Класифікатор надзвичайних ситуацій
- На заміну ДК 019:2001

4. Скасувати чинність в Україні класифікаторів:
а) з 31 грудня 2012 р. ДК 009:2005

Класифікація видів економічної діяльності

ДК 016-97

Державний класифікатор продукції та послуг
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(підпункт "а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29.11.2010 р. N 530)

б) з 31 грудня 2010 р. ДК 019:2001

Класифікатор надзвичайних ситуацій

5. Пункт 5 вилучено
(згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 р. N 530)

6. Пункт 6 вилучено
(згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 р. N 530)

7. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити оприлюднення цього
наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.
8. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації
та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти".
9. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Арєф'єва
В. В.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

О. С. Матвійчук
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
від 25 лютого 2011 року N 69
Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних
документів

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної
стандартизації наказую:
1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності:
а) з 1 липня 2011 р.
ДСТУ 4370:2011

Енергозбереження. Коксохімічне виробництво. Ресурси енергетичні
вторинні. Методика визначення показників виходу та використання
- На заміну ДСТУ 4370:2005

б) з 1 січня 2012 р.:
ДСТУ 7253:2011

Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики африканської
чуми свиней
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 28573-90)

в) з 1 липня 2012 р.:
ДСТУ 7254:2011

Вагони метрополітену, пристосовані для перевезення інвалідів. Технічні
вимоги
- Вперше

ДСТУ 7255:2011

Вагони трамвайні, пристосовані для перевезення інвалідів. Технічні
вимоги
- Вперше

3. Скасувати чинність нормативних документів:
а) з 1 липня 2011 р.
ДСТУ 4370:2005

Енергозбереження. Коксохімічне виробництво. Ресурси енергетичні
вторинні. Методика визначення показників виходу та використання
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б) з 1 січня 2012 р.
ГОСТ 28573-90

Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы

4. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити оприлюднення цього
наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.
5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної служби
технічного
регулювання
України - заступник Голови
комісії
з
реоргані-зації
Держспоживстандар-ту
України

С. М. Орєхов
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
від 23 червня 2011 року N 232

Про затвердження Зміни N 1 до ДСТУ 1.2:2003 та Зміни N 2 до ДСТУ 1.11:2004
На виконання п. 5 Указу Президента України від 19 травня 2011 року N 588/2011 "Про заходи
щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями" та
відповідно до Закону України "Про стандартизацію" наказую:
1. Затвердити зміни до національних стандартів України з наданням чинності з 1 жовтня 2011 р.:
Зміна N 1
ДСТУ 1.2:2003

Національна стандартизація. Правила розроблення національних
нормативних документів

Зміна N 2
ДСТУ 1.11:2004

Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів
національних нормативних документів

2. Департаменту стандартизації та метрології (Боженко О. В.) забезпечити оприлюднення цього
наказу, Зміни N 1 до ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення
національних нормативних документів" та Зміни N 2 до ДСТУ 1.11:2004 "Національна
стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів"
на веб-порталі Держспоживстандарту України.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка

- 27 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту України
23.06.2011 N 232

Зміна N 1 ДСТУ 1.2:2003
НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ
НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
Чинна від 01.10.2011 р.
Підпункт 3.2.2.1 доповнити абзацом у такій редакції:
"- громадські організацій інвалідів по зору, слуху, з ураженням опорно-рухового апарату та
інших мало мобільних груп населення".

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту України
23.06.2011 N 232

Зміна N 2 ДСТУ 1.11:2004
НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
ПРОЕКТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
Чинна від 01.10.2011 р.
Підрозділ 4.4 доповнити абзацом у такій редакції:
"- наявності погодження громадських організацій інвалідів по зору, слуху, з ураженням опорнорухового апарату та інших мало мобільних груп населення залежно від об'єкта стандартизації".
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
від 5 липня 2011 року N 244

Про затвердження національного стандарту України ДСТУ-Н 7256:2011

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної
стандартизації наказую:
1. Затвердити національний стандарт України з наданням чинності з 1 липня
ДСТУ-Н 7256:2011

2012 р.

Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001 в
організаціях сфери послуг
- Вперше.

2. Департаменту стандартизації та метрології (Боженко О. В.) забезпечити оприлюднення цього
наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка

- 29 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
02 серпня 2011 р.

м. Київ

№ 293

Про скасування наказу
Держспоживстандарту України
від 14.10.2010 №467
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади», на виконання листа Міністерства юстиції України від 26.07.2011 № 9663-0-33-11/10.1
НАКАЗУЮ:
1. Скасувати наказ Держспоживстандарту України від 14.10.2010 № 467 «Про затвердження
Переліку продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в Україні».
2. Державному підприємству «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості» забезпечити публікацію цього наказу в черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка
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АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
УКРЗАЛІЗНИЦЯ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»
(ДП «ДНДЦ УЗ»)
03038, м. Київ, вул. І.Федорова, 39, тел./факс: +380-44-4653811

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом ДП «ДНДЦ УЗ»
31. 08. 2011р. № 112

ПОЛОЖЕННЯ
Відділення «Центр технічного аудиту Укрзалізниці» ДП «ДНДЦ УЗ»
(ЦТА УЗ)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Центр технічного аудиту Укрзалізниці (далі – ЦТА УЗ) є структурним підрозділом
державного підприємства «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту
України» (офіційне скорочення – ДП «ДНДЦ УЗ») створений на підставі наказу Укрзалізниці від
26.05.2011 №234-Ц з метою вдосконалення організації інспекційного контролю, приймання,
виготовлення та ремонту рухомого складу, його комплектуючих, запасних частин, матеріалів
верхньої будови колії для потреб залізничного транспорту загального користування.
1.2 Керівництво ДП «ДНДЦ УЗ» несе повну юридичну та фінансову відповідальність за
результати діяльності ЦТА УЗ.
1.3 ЦТА УЗ знаходиться за адресою ДП «ДНДЦ УЗ»:
03038, м. Київ, вул. І.Федорова, 39.
тел.: +380-44-4653811
факс:+380-44-4653811.
1.4 ЦТА УЗ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України,
нормативними документами, нормативно-правовими актами Міністерства інфраструктури
України i Міністерства освіти i науки України, розпорядчими документами інших органів
центральної виконавчої влади, наказами Укрзалізниці, Статутом ДП «ДНДЦ УЗ», наказами,
дорученнями, розпорядженнями директора ДП «ДНДЦ УЗ» та цим Положенням.
1.5 ЦТА УЗ має штампи, бланки, поточний рахунок в банку в національній валюті та інші
необхідні реквізити зі своїм найменуванням та найменуванням ДП «ДНДЦ УЗ», веде окреме
діловодство.
1.6 ЦТА УЗ не є юридичною особою.
1.7 Зміни в організації виробництва i праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або
перепрофілювання ЦТА УЗ здійснюється відповідно наказу директора ДП «ДНДЦ УЗ» згідно
чинного законодавства, за погодженням з Укрзалізницею в особі генерального директора
Укрзалізниці.
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1.8 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі наказу директора ДП
«ДНДЦ УЗ» за погодженням з начальником ЦТА УЗ.
2. OCHOBHI НАПРЯМКИ I ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦТА УЗ
2.1
Метою діяльності ЦТА УЗ є створення на залізничному транспорті України
технічного середовища для запобігання споживання підприємствами залізничного транспорту
продукції, яка є небезпечною, або не відповідає сучасним технічним вимогам.
2.2
Основними напрямками діяльності ЦТА УЗ є:
2.2.1
Інспекційне приймання продукції для потреб залізничного транспорту;
2.2.2
Технічний аудит процесів з вироблення продукції та послуг для потреб
залізничного транспорту;
2.2.3
Координація робіт з вхідного контролю на підприємствах Укрзалізниці на підставі
Положення УЗ про систему вхідного контролю затвердженого наказом УЗ від 29.04.2011 р . №
174-Ц;
2.2.4
Координація робіт з міжлабораторних порівнянь в системі лабораторій,
підпорядкованих підприємствам Укрзалізниці відповідно до наказу УЗ від 20.05.2010 №349-Ц;
Визначення рівню безпечності експлуатації рухомого складу, термін експлуатації
2.2.5
якого вийшов за межі терміну служби призначеного виробником;
2.2.6
Погодження всіх нормативно – технічних документів, за якими випускається
продукція для потреб залізничного транспорту, а також супроводжувальних документів з
доказами відповідності продукції (технічні завдання, програми та методики випробувань та
експертиз, протоколи випробувань та експертиз, акти МВК, технічні умови, тощо);
2.2.7
Науково-технічна експертиза транспортних подій, спричинених технічними
факторами;
2.2.8
Проведення випробувань під час випробувань рухомого складу, його частин та
елементів інфраструктури з виконанням відповідних вимірювань;
2.2.9
Розробка проектів модернізації рухомого складу та елементів інфраструктури
залізниць, методів їх виконання, поставлення на виробництво, контроль та безпосереднє
виконання;
2.2.10 Проведення досліджень в галузі надійності, ремонтопридатності, готовності та
безпеки рухомого складу та елементів інфраструктури залізниць.
2.3
Предметом діяльності ЦТА УЗ є:
2.3.1
Надання послуг виробникам, постачальникам та залізницям з інспекційного
приймання продукції залізничного призначення;
2.3.2
Виконання науково-дослідних робіт відповідно вимог ДСТУ 3973-2000;
2.3.3
Виконання дослідно-конструкторських робіт відповідно вимог ДСТУ 3974-2000 в
галузі ремонту, модернізації, виготовлення та технічного обслуговування вузлів та деталей
рухомого складу та елементів інфраструктури залізниць, контрольно-вимірювальних та керівних
пристроїв;
2.3.4
Виконання випробувань, вимірювань та калібрувальних робіт таким чином, щоб
були виконані вимоги ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006, П ССФЖТ 05/ПМГ 39-2003 та «Правил
уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» Мінюст України, 13.04.2005 р. N
392/10672;
2.3.5
Виконання розробки
та технічної експертизи нормативної документації за
вимогами ГСТУ 32.0.10.002-97, ГСТУ 32.0.10.001-97;
2.3.6
Технічний огляд та експертне обстеження несучих конструкції рейкового рухомого
складу відповідно вимог Державних стандартів з неруйнівного контролю, ВНД 32.0.07.123-03
«Положение об организации работ по продлению назначенных сроков службы тягового
подвижного состава Укрзалізниці» та «Положение о продлении срока службы грузовых и
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рефрижераторных вагонов государств – участников Соглашений о совместном использовании
грузовых и рефрижераторных вагонов в международном сообщении». Затверджено на засіданні
Комісії Ради по залізничному транспорту уповноважених фахівців вагонного господарства
залізничних адміністрацій країн СНД, Латвії, Литви, Естонії від 18.05.2006р.;
2.3.7
Технічний огляд та експертне обстеження об’єктів котлонагляду та
вантажопідйомних механізмів за вимогами НПАОП 0.00-6.18-04, НПАОП 0.00-1.01-07;
2.3.8
Координації міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань на залізничному
транспорті України відповідно НД 32 УЗ - ЦТЕХ-0059-2007 та стандартів ДСТУ ГОСТ ИСО
5725-1:2005 - ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005;
2.3.9
Надання топографо-геодезичних, картографічних робіт,а саме побудова і розвиток
знімальних мереж, геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок,
топографічні зйомки м-бів 1:500-1:1 000 та їх поновлення, кадастрові зйомки, то графічні роботи
для забезпечення основи різних кадастрів;
2.3.10 Участь у діяльності дорадчих i робочих органів Міністерства інфраструктури
України, Укрзалізниці, підприємств залізничної галузі транспортного машинобудування та
метрополітену, за запрошенням.
3. СТРУКТУРА ТА СКЛАД ЦТА УЗ
3.1
ЦТА УЗ очолює заступник директора ДП «ДНДЦ УЗ» – начальник ЦТА УЗ, який
призначається та звільняється з посади наказом директора ДП «ДНДЦ УЗ», та, відповідно
Статуту ДП «ДНДЦ УЗ», за погодженням з Укрзалізницею.
3.2
До складу ЦТА УЗ входять:
3.2.1
Відділ контролю технічного стану;
3.2.2
Відділ випробувань;
3.2.3
Відділ матеріалознавства;
Відділ інформації;
3.2.4
3.2.5
Відділ інжинірингу;
3.2.6
Відділ імітаційного моделювання;
3.2.7
Відділ фінансово-аналітичний;
3.2.8
Відділ якості;
Відділ колії;
3.2.9
3.2.10 Відділ пасажирського рухомого складу;
3.2.11 Відділ тягового рухомого складу.
3.3
Структуру та чисельність ЦТА УЗ визначається штатним розкладом ДП «ДНДЦ
УЗ».
3.4
Структура ЦТА УЗ забезпечує виконання функцій відповідно до поставлених
вимог.
3.5
ЦТА УЗ для виконання основних напрямків та предмету діяльності має право
створювати сектори та наймати співробітників на умовах надомної праці.
3.6
Загальне керівництво ЦТА УЗ здійснюється начальником ЦТА УЗ, який несе повну
відповідальність за діяльність та результати роботи ЦТА УЗ.
3.7
Безпосереднє керівництво відділами ЦТА УЗ здійснюється начальники відділів, які
призначаються на посаду директором ДП «ДНДЦ УЗ» за поданням начальника ЦТА УЗ.
3.8
Начальники відділів якості, контролю технічного стану, інжинірингу є
заступниками начальника ЦТА УЗ.
3.9
Структуру та чисельність ЦТА УЗ визначається штатним розкладом ДП «ДНДЦ
УЗ».
3.10
Персонал ЦТА УЗ повинен мати професійну підготовку, кваліфікацію та досвід
щодо виконання робіт відповідно до п. 2.3 «Предмет діяльності ЦТА УЗ» даного Положення.
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4. ФУНКЦІЇ ЦТА УЗ
4.1
Організація виконання та впровадження діяльності ЦТА УЗ відповідно до п. 2.3
даного Положення.
4.2
Виконання діяльності ЦТА УЗ з залученням актуальної технічної документації, з
використанням комп'ютерних моделей, адекватність яких перевіряється шляхом співставлення
результатів з даними випробувань.
4.3
Проведення неруйнівного контролю та визначення технічного стану локомотивів та
вагонів, які експлуатуються, тільки кваліфікованим персоналом відповідно до ДСТУ EN 473 та з
використанням повіреного обладнання.
5. ПРАВА ЦТА УЗ
5.1 ЦТА УЗ має право у межах своїх повноважень, встановлених даним Положенням,
представляти Укрзалізницю на підприємствах чи інших організаціях.
5.2 Безперешкодно отримувати необхідні документи, довідки та інші матеріали в Головних
управліннях, Управліннях, залізницях, підприємствах залізничного транспорту з питань, що
входять до компетенції ЦТА УЗ.
5.3 ЦТА УЗ утримує приміщення для розміщення співробітників, необхідні основні засоби
та інше майно з відшкодуванням за його використання та електроенергію i водопостачання на
основі встановлених тарифів.
5.4 Розвиток матеріально-технічної бази здійснюється за рахунок коштів ЦТА УЗ.
5.5 ЦТА УЗ працює відповідно до власного фінансового плану, який є частиною
фінансового плану ДП «ДНЦ УЗ».
5.6 Начальник ЦТА УЗ зобов’язаний вживати всіх заходів для забезпечення прибутковості
діяльності ЦТА УЗ.
5.7 Начальник ЦТА УЗ має право:
5.7.1 Організовувати діяльність ЦТА УЗ на принципі єдиноначальності та несе персональну
відповідальність за виконання покладених на ЦТА УЗ завдань;
5.7.2 Представляти ДП «ДНДЦ УЗ» в усіх державних та інших установах та організаціях з
питань, що відносяться до компетенції ЦТА УЗ;
5.7.3 Укладати від імені ДП «ДНДЦ УЗ»договори й угоди з урахуванням обмежень,
встановлених законами та іншими нормативними правовими актами України, статутом ДП
«ДНДЦ УЗ», цим Положенням та іншими нормативними документами ДП «ДНДЦ УЗ», а також
виданою довіреністю;
5.7.4 Планувати роботу ЦТА УЗ відповідно до планів ДП «ДНДЦ УЗ» та Укрзалізниці,
підприємств;
5.7.5 Здійснювати розпорядження окремим поточним рахунком ДП «ДНДЦ УЗ» за кодом
ЄДРПОУ ДП «ДНДЦ УЗ» відповідно до наданих директором ДП «ДНДЦ УЗ» довіреностей;
5.7.6 Затверджувати положення про преміювання, правила внутрішнього трудового
розпорядку, положення про відділи ЦТА УЗ, посадові інструкції працівників ЦТА УЗ та інших
документів з питань, віднесених до компетенції ЦТА УЗ, вносить до них при необхідності зміни;
5.7.7 Видавати обов’язкові до виконання доручення з питань, що стосуються діяльності
ЦТА УЗ в межах, визначених чинним законодавством та нормативними актами Укрзалізниці;
5.7.8 Розподіляти обов'язки між співробітниками ЦТА УЗ;
5.7.9 Вносити пропозиції щодо заохочення працівників ЦТА УЗ і накладання на них
дисциплінарних стягнень на підставі діючого законодавства;
5.7.10 Готувати пропозиції про структуру, чисельність і фонд оплати праці працівників ЦТА
УЗ;
5.7.11 Контролювати дотримання трудової та виконавчої дисципліни працівниками ЦТА УЗ;
5.7.12 Складати в установлені терміни фінансову звітність та подавати її до фінансового
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відділу ДП «ДНДЦ УЗ»;
5.7.13 Визначати осіб, які мають право другого підпису на розрахункових та інших
первинних і звітних документах;
5.7.14 Мати право першого підпису на всіх банківських документах згідно з довіреністю
директора ДП «ДНДЦ УЗ»;
5.7.15 Організовувати технічне навчання, інструктаж та перевірку знань працівників ЦТА
УЗ, в т.ч. з питань охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки;
5.7.16 Здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.
6. ОБОВ'ЯЗКИ ЦТА УЗ
6.1
Стратегія розвитку ЦТА УЗ повинна передбачати поступове придбання та
використання сучасних засобів наукових досліджень i обладнання, що дасть змогу випускати
конкурентоспроможну наукову продукцію.
6.2
ЦТА УЗ здійснює свою виробничу та наукову діяльність на умовах
самофінансування за рахунок надходження коштів за укладеними договорами.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦТА УЗ
Начальник ЦТА УЗ несе відповідальність за:
7.1
7.1.1
Невиконання обов'язків, що покладені на нього;
7.1.2
Необ’єктивність та недостовірність результатів досліджень;
7.1.3
Невиконання правил безпеки праці;
Незбереження майна та документації;
7.1.4
7.1.5
Невиконання фінансового плану;
7.1.6
Отримання, використання, розголошення у будь-якій формі конфіденційної
(комерційної) інформації згідно із статтею 164-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, статтею 232 Кримінального Кодексу України, статтями 139, 147 Кодексу
законів про працю України;
7.2
Співробітники ЦТА УЗ несуть відповідальність відповідно до законодавства за
виконання обов’язків, покладених на них згідно з ЗКПП, Законом України «Про охорону праці»,
посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку ДП «ДНДЦ УЗ».
8. ВЗАЄМОДІЯ ЦТА УЗ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
8.1 Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених дійсним положення, відділення
ЦТА УЗ взаємодіє з усіма структурними підрозділами ДП «ДНДЦ УЗ».
8.2 ЦТА УЗ знаходиться в тісній взаємодії зі всіма керівниками структурних підрозділів ДП
«ДНДЦ УЗ» - по питаннях ведення діловодства, організації контролю і перевірки виконання,
вдосконалення стилю і методів роботи з документами; підготовки та надання необхідних
керівництву документів, використання службової інформації.
8.3 ЦТА УЗ тісно взаємодіє зі по відповідним питанням х наступними структурними
підрозділами (одиницями) ДП «ДНДЦ УЗ», а саме:
8.3.1 з юрисконсультом - по правових питаннях, пов'язаних з підготовкою проектів наказів,
розпоряджень, інструкцій, положень і ін. документів.
• ЦТА УЗ отримує: службові записки (або пояснення в усному виді) про виявлені при
перевірках порушення законодавства, а також про чинне законодавство; методичну допомогу по
пред'явленню і розгляду претензій, складанні договорів.
• ЦТА УЗ надає: необхідні для виконання покладених на юрисконсульта функцій матеріали
(акти, розрахунки, довідки, висновки, протоколи і т. д.); проекти договорів, угод, завізовані
відповідними службами для подальшого оформлення; матеріали для заяви претензій і позовів до
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інших підприємств, організацій, окремих осіб.
8.3.2 з помічником директора з кадрових та соціальних питань - по питаннях підбору,
прийому, звільнення, підвищення кваліфікації і розставляння кадрів, підготовки, погодження,
реєстрації та зберігання наказів ДП «ДНДЦ УЗ», ведення особових справ співробітників та інше.
• ЦТА УЗ отримує: необхідні довідки і відомості про кадри, розрахунках і тому подібне.
• ЦТА УЗ надає: графік відпусток, проекти наказів, розпоряджень, службові записки, що
стосуються кадрового складу, службові записки, щодо змін у штатному розкладі на поточний рік
8.3.3 з головним бухгалтером – по фінансовим питанням, ведення розрахунків.
• ЦТА УЗ отримує: інструкцію про ведення обліку в ЦТА УЗ, бухгалтерські документи,
накладні, необхідні довідки і відомості про кадри, зарплату, розрахунках і тому подібне.
• ЦТА УЗ надає: первинні документи, необхідні для бухгалтерського обліку і контролю за
господарською діяльністю ЦТА УЗ.
8.3.4 з планово – договірним відділом - по фінансово – економічним питанням та
питанням, що стосуються планування роботи ЦТА УЗ та ДП «ДНДЦ УЗ» в цілому.
• ЦТА УЗ отримує: річну, квартальну і щомісячну виробничу програму по ЦТА УЗ та ДП
«ДНДЦ УЗ», затверджений план виробничо-господарської діяльності ДП «ДНДЦ УЗ», методичні
вказівки по питаннях планування і внутрішнього госпрозрахунку, консультації щодо визначення
вартості надання послуг (методичні вказівки щодо калькуляцій) та ін.
• ЦТА УЗ надає: проект плану виробничо-господарської діяльності ЦТА УЗ, звіти про
виробничо-господарську діяльність, плани і звіти про виконання планів по ЦТА УЗ, кошторис
витрат на загальновиробничі потреби ЦТА УЗ.
8.3.5 з відділом супроводження виробництва - по питаннях забезпечення засобами
оргтехніки, бланками документів і канцтоварами, утримання приміщень;
• ЦТА УЗ надає: заявки на устаткування, меблі, засоби оргтехніки і матеріали, канцелярські
товари; заявки на ремонт освітлювального устаткування, приміщення.
9. ВЗАЄМОДІЯ ЦТА УЗ ЗІ СТОРОННІМИ ОРГАНІ3АЦІЯМИ
9.1 ЦТА УЗ взаємодіє з організаціями та підприємствами - підрядниками на умовах
укладених договорів.
9.2
Взаємодія ЦТА УЗ з іншими організаціями та підприємствами здійснюється у
напрямку організації та участі в конференціях, нарадах, семінарах, що стосуються проведення
метрологічних робіт, а також орендного використання обладнання для виконання своєї
діяльності.
Погоджено:
Начальник відділення ЦТА УЗ

___________________________
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