Вісник сертифікації залізничного транспорту
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
З метою удосконалення нашого видання «Вісник сертифікації залізничного
транспорту» та отримання Вами інформації, що цікавить саме Вас, пропонуємо
надсилати на нашу адресу питання, стосовно яких Ви бажаєте отримати
інформацію. Редакція буде розміщати питання, що надходитимуть від читачів
та давати відповіді на них.

ДО УВАГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН!

Оформлення

передплати

офіційного

друкованого

видання

«Вісник

сертифікації залізничного транспорту» можливе шляхом заключення договору
(текст в електроному виді розміщено на офіційному сайті ДП ДОСЗТ)

та

виставлення рахунку на передплату. Для цього від замовника необхідна наступна
інформація:

- Назва підприємства;
- Код ЄДРПОУ;
- ІПН;
- № свідоцтва;
- Адреса підприємства, на яку буде надсилатись замовлене видання.

Детальну інформацію ви можете отримати за телефоном +38(056)7871842,
+38(056)7916047.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
IX Международной научно-практической конференции
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. СЕРТИФИКАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
28 – 31 мая 2013 года в г. Ялта, пгт Мисхор (АР Крым) состоялась IX
Международная научно-практическая конференция «Техническое регулирование.
Сертификация, безопасность и экологическая безопасность на железнодорожном
транспорте».
Основной задачей конференции является совершенствование методов
сертификации, безопасности и экологической безопасности в сфере ж.д. транспорта на
«пространстве 1520». Определение путей совершенствования работ в области
метрологии, подтверждения соответствия продукции современным международным
требованиям с целью обеспечения ее конкурентоспособности.
Организаторами
конференции
традиционно
выступили
Министерство
инфраструктуры Украины, Государственная администрация железнодорожного
транспорта
Украины,
ГП
"Днепропетровский
орган
по
сертификации
железнодорожного транспорта", ГП «Научно-исследовательский центр технологий
транспортных систем».
Участникам конференции было направлено приветствие Заместителя Министра
инфраструктуры Украины – руководителя аппарата Владимира Корниенко.
В работе конференции приняли участие 90 представителей научных учреждений,
организаций, промышленных предприятий, органов по сертификации, испытательных
центров, сферы бизнеса из Украины, России, Белоруссии, Литвы, Казахстана и
Польши.
С докладами выступили ведущие ученые и специалисты по основным
направлениям в сфере железнодорожного транспорта:
• Проблемы технического регулирования в отрасли.
• Сертификация и экологическая сертификация.
• Безопасность, экологическая безопасность железнодорожных транспортных
средств.
• Законодательное и нормативно-техническое обеспечение работ по
стандартизации, метрологии, сертификации и лицензированию.
Сертификация интегрированных систем управления предприятием на
железнодорожном транспорте.
• Вопросы проведения испытаний продукции и технического аудита.
На пленарных заседаниях и круглых столах рассматривались и обсуждались
следующие вопросы:
• унифицированного подхода к вопросам технического регулирования на
«пространстве 1520» в странах СНГ и ЕС;
• проблемы безопасности на железнодорожном транспорте Украины;
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• внедрение информационных технологий в сфере стандартизации;
• передовые направления и развитие энергосберегающих технологий в хозяйстве
электроснабжения;
• реформирование метрологической деятельности на железнодорожном
транспорте «пространства 1520»
• концепция построения проекта национального Технического регламента
безопасности железнодорожного подвижного состава;
• гармонизации национальных и отраслевых стандартов с международными в
области железнодорожного транспорта;
• необходимость разработки в странах СНГ единой гармонизированной
процедуры испытаний вновь создаваемого и модернизированного подвижного
состава
и другие вопросы, связанные с техническим регулированием, стандартизацией,
сертификацией, метрологией и контролем качества продукции и услуг на
железнодорожном транспорте.
Часть материалов конференции опубликовано в научно-практическом журнале
«Вестник сертификации железнодорожного транспорта» (спецвыпуск № 3/1 05/2013 к
IX Международной научно-практической конференции «Техническое регулирование.
Сертификация, безопасность и экологическая безопасность на железнодорожном
транспорте»).
На конференции рекомендовано:
• доклады, которые не были опубликованы в спецвыпуске, опубликовать в 3
выпуске научно-практического журнала «Вестник сертификации железнодорожного
транспорта»,
• предложить ДНУЖТ ходатайствовать перед Министерством инфраструктуры
Украины относительно учреждения отраслевой программы по существенному
улучшению эксплуатационных характеристик нового пассажирского и моторвагонного подвижного состава и существующей инфраструктуры с целью достижения
более высоких скоростей движения,
• продолжить работы по совершенствованию законодательной, нормативной и
технической базы по вопросам технического регулирования, безопасности,
диагностики и метрологии на железнодорожном транспорте,
• продолжить обмен опытом по метрологической деятельности на
железнодорожном транспорте в условиях реформирования железнодорожной отрасли
с участием ведущих специалистов,
• продолжить работы по разработке и сертификации комплексных систем
управления железнодорожными предприятиями.
Выполнение изложенных рекомендаций позволит создать общую нормативную
базу, содержащую единые требования, методики испытаний, правил и процедур
подтверждения соответствия продукции железнодорожной отрасли современным
требованиям.
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Железнодорожным администрациям продолжать работы по разработке и
принятию технических регламентов на железнодорожном транспорте и созданию
законодательной базы стандартов под эти технические регламенты.
Учитывая актуальность проблем и вопросов, поднятых на IХ Международной
научно-практической конференции, участники конференции считают необходимым
проведение X Международной научно-практической конференции по проблемам
технического регулирования, сертификации, безопасности и метрологии, другим
актуальным вопросам железнодорожной отрасли в мае-июне 2014г.
Оргкомитет конференции
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УДК 658.516.656.2
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ - ЗАПОРУКА УСПІШНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.
Савченко В.А. – начальник сектору технічних наглядів відділу сертифікації та атестації ДП
"ДОСЗТ", Устюжанінова Л.О. - інженер з технічних наглядів ІІ-ї категорії сектору технічних
наглядів відділу сертифікації та атестації ДП "ДОСЗТ"
В цій статті автори знайомлять читачів з результатами зміни структури ДП "ДОСЗТ".
Ключові слова: залізничний транспорт, сертифікація.

Орган з сертифікації (ОС) ДП "ДОСЗТ" почав свою діяльність ще майже 19 років
тому – 31 серпня 1994. За цей час неодноразово змінювався його персонал, структура
та керівництво. Обсяги робіт зростали то швидше, то повільніше. Але принципових
змін в діяльності ОС було не так вже й багато.
Першою такою зміною, кроком направленим на підняття ОС на принципово
новий рівень, була розробка, впровадження та сертифікація в серпні 2008 р. системи
управління якістю (СУЯ) за ДСТУ ISO 9001. Наявність системи управління якістю
впорядкувало роботу ОС, але принципово не змінило структури ОС. Починаючи з
1994 року і аж до 01 вересня 2012 р. структуру ОС в спрощенному вигляді умовно
можна зобразити наступним чином:
Директор

Персонал задіяний в безпосередніх
роботах з сертифікації/атестації.
Основні напрямки діяльності:
- сертифікація продукції;
- атестація виробництва;
- проведення технічних наглядів.

Персонал задіяний в забезпеченні
функціонування ОС.
Основні напрямки діяльності:
- бухгалтерія;
- управління персоналом;
- стандартизація;
- забезпечення функціонування СУЯ;
- господарські питання.

Персонал, задіяний в безпосередніх роботах з сертифікації/атестації, то ділився на
відділи за спеціалізацією (вагони, колія, електрика), то знов об'єднувався, то
підпорядковувався безпосередньо директору, то заступнику директора, але обов'язки
виконавців при цьому залишались незмінними. При надходженні заявки, справа із
сертифікації закріплювалась за конкретним виконавцем, який проводив
сертифікацію/атестацію, супроводжував справу під час технічних наглядів і зазвичай
проводив роботи з повторної сертифікації/атестації після завершення терміну дії
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сертифікату/атестату. За кожним виконавцем було закріплено від 10 до декількох
десятків таких справ. Коли виникала потреба в виконанні специфічних задач, не
пов'язаних з сертифікацією, то директор давав доручення виконавцю або групі
виконавців, які його і виконували, не забуваючи при цьому про основні свої роботи.
Оскільки ОС постійно розвивався в силу задач які ставали перед ним, то врешті-решт
сформувалися нові напрямки його діяльності. Перед фахівцями з сертифікації постала
потреба в виконанні великої кількості специфічних задач, які вимагали багато часу та
глибоких знань. В таких умовах довелось вибирати між ефективним розвитком нових
напрямків діяльності та між повноцінним проведенням робіт з сертифікації/атестації.
Оскільки такий вибір неприпустимий, то стало зрозумілим що стара структура ОС вже
не може ефективно працювати та забезпечувати сучасні потреби ОС. З метою
оптимізації роботи фахівців і була проведена принципова зміна структури ОС (з
одночасним збільшенням штату), яка після впровадження СУЯ стала другим кроком
в житті органу який підняв його на новий рівень.
Нову структуру ОС в спрощенному вигляді умовно можна зобразити наступним
чином:
Бухгалтерія

ДИРЕКТОР

Рада ОС

Відділ управління
справами

Заступник директора

Випробувальний
центр
ДП "ДОСЗТ"

Відділ сертифікації та
атестації

Сектор СУЯ

Cектор безпеки,
технічних регламентів і
інновації

Сектор ТН

Нові структурні підрозділи створені для виконання наступних основних функцій:
Сектор безпеки, технічних регламентів і інновації:
- розробка та впровадження нових технічних регламентів (ТР), призначення на
нові ТР та удосконалення внутрішньої документації щодо ТР;
- роботи з підтвердження відповідності вимогам ТР;
- проведення перевірки знань суб’єктів перевезення небезпечних вантажів;
- навчання з перевезень небезпечних вантажів;
- маркетинг;
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- розвиток, опрацювання та впровадження нових напрямків діяльності
підприємства;
- робота з матеріалами Міждержавного технічного комітету зі стандартизації
МТК 524 «Залізничний транспорт» (МТК);
- супроводження сайту ДП "ДОСЗТ".
Відділ сертифікації та атестації:
- сертифікація продукції та атестація виробництв в Системі УкрСЕПРО ;
- сертифікація продукції та атестація виробництв в Системі сертифікації
"ДОСЗТ" (RCU);
- робота з матеріалами МТК;
- здійснення взаємодії з органами з сертифікації продукції;

ДП

Сектор сертифікації систем управління якістю відділу сертифікації продукції
та атестації виробництв:
- сертифікації СУЯ в Системі УкрСЕПРО;
- проведення технічних наглядів за сертифікованими СУЯ;
- здійснення взаємодії з органами з сертифікації систем управління якістю;
- маркетинг;
- робота з матеріалами МТК.
Сектор з технічних наглядів відділу сертифікації продукції та атестації
виробництв:
- організація та проведення технічних наглядів за сертифікованою продукцією
та/чи атестованим виробництвом;
- робота з матеріалами МТК.
Випробувальний центр:
- сертифікаційні випробування продукції;
- робота з матеріалами МТК;
- здійснення взаємодії з випробувальними лабораторіями (центрами).
Функції відділів "Бухгалтерія" та "Відділ управління справами" залишились без
принципових змін.
З опису основних функцій відділів/секторів видно, що створено три нових
напрямки діяльності "Випробувальний центр", "Сектор сертифікації СУЯ", "Сектор
безпеки, технічних регламентів і інновації", а процес сертифікації/атестації поділено
між двома групами виконавців. В новій структурі сертифікацію/атестацію до видачі
сертифікату відповідності/ атестату виробництва проводять одні фахівці відділу
сертифікації/атестації, а після видачі сертифікату/атестату справа передається до
сектору технічних наглідів, де вже інші фахівці проводять технічні нагляди до
завершення дії сертифікату/атестату.
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Враховуючи, що з моменту зміни структури минуло вже більше пів року, можно
зробити перші висновки щодо позитивних наслідків зміни структури.
По перше і найголовніше, це те, що фахівці отримали чіткий фронт робіт.
По друге, отримавши спеціалізацію, фахівці отримали змогу поглиблювати свої
знання в своєму напрямку діяльності.
По третє, це підняло відповідальність працівників у виконанні робіт за своїми
напрямками.
Ну і нарешті, нова структура дає предпосилки для подальшого розвитку ОС та
збільшення напрямків діяльності.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ УКРЗАЛИЗНЫЦИ
Ребриков С.Я., Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины, Киев,
Украина

1 Общие количественные и удельные показатели
(Слайд 2) Показатели состояния безопасности движения в структуре
Укрзализныци стабильны в течении многих лет.
При этом, принимаемые меры позволяют в целом обеспечивать приемлемый
уровень безопасности.
Общее количество транспортных происшествий (катастроф, аварий, серьезных
инцидентов, инцидентов) ежегодно уменьшается и составляет за 2012 год 765 случаев.
(Слайды 3,4,5) Так, с 2008 года не допущены катастрофы, а количество аварий
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2660,32

3060,15

2436,84

2271,26

2086,31

2595,15

2940,13

2778,45

2758,57

2430,41

2248,01
2039,36

2837,74

2044
1573
1259

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1110

976

891 882

852

2004

2005

2006

2008

2007

820

818

2009

2010

2011

и серьезных инцидентов остаётся стабильным с 2001 года.

7

Катастрофи

7
3

3

3

2

2

3
1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Аварии

20
13
7
4

1

1

0

0

0

0

1

3
0

0

0

0

0

1

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Серйозные инциденты

227
140

113 110

85 82
49 51 46

31 27
38 31 40 27 32
17 16

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

За 2012 год на железных дорогах Украины допущено 765 транспортных
происшествий, в т.ч. 1 авария, 749 инцидентов, из которых 27 серьезных, и 15
нарушений, против 766 транспортных происшествий, из которых 617 инцидентов, в
том числе 31 серьезный, и 149 нарушений, допущенных в 2011 году.
Общее количество транспортных происшествий уменьшено на 1 случай.
(Слайд 6) Ни на одной из железных дорог Украины общее количество
транспортных происшествий не увеличено.
Донецк Львовска
Одесская Южная
Транспортные
ая
я
происшествия 20 201 201 201 201 201 201 201
12 1
2
1
2
1
2
1
Аварии
1 0
0
0
0
0
0
0
Серьёзные
7 7
2
4
3
10
1
0
инциденты
Инциденты 91 73 91 77 156 135 62 57
Нарушения 1 26
2
17
2
27
0
6
10
Всего:
106 95 98 161 172 63 63
0

-6

-3

- 11

0
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ЮгоПриднеУЗ
Западная провская
201 201 201 201 201 201
2
1
2
1
2
1
0
0
0
0
1
0
6

6

135
4

79
21

7

4

27

31

139 122 722 586
5
33 15 149

145 106 151 159 765 766

-8

-1
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Примечание: общее количество транспортных происшествий содержит случаи
по вине других предприятий УЗ: 2012 год – 49 инцидентов из которых 1 серьезный и 1
нарушение; за аналогичный период прошлого года - 13 инцидентов и 3 нарушения.
Основными причинами транспортных происшествий являются отказы и
неисправности элементов подвижного состава и объектов инфраструктуры,
вызванные их техническим состоянием вследствие физического износа и старения.
(Слайд 7) Материальный ущерб от транспортных происшествий за 2012 год
составляет 2 млн. 152 тыс. грн., из которых 949 тыс. грн. или 44% возмещены.
(Слайд 8) В течение 2012 года зарегистрирован 191 случай незаконных

11601

2534
1011
2007

2008

2009

1650

1412

2010

2011

2152

2012

вмешательств в работу железных дорог, вследствие чего задержано 282 поезда на 235
часов и нанесен ущерб на сумму 299,55 тыс. грн.

513,22
364,38 371
260

220

192

154

2008

217,2

299,5 282

289
181
99,3

2009

Количество вмешательств

2010

Ущерб (тыс. грн.)
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2011

168

191

2012

Задержано поездов
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Классификация незаконных вмешательств
106
47
18

Сообщения о
минировании,
выявлении
взрывных
устройств в
поездах, на
вокзалах и
сооружениях

5

4

Насилие по
отношению к
персоналуу

Кражи грузов с
подвижного
состава

Кражи єлементов
Наложение
подвижного
посторонних
состава и
предметов на путь
инфраструктуры
с наездом

10
Перекрытие
движения
посторонними
лицами

1
Бросание
предметов в
поезда

(Слайд 9) Главным образом это сообщения о минировании или выявлении
взрывных устройств в поездах, на вокзалах и сооружениях, кражи, наложение
посторонних предметов на путь и перекрытие движения посторонними лицами,
насилие по отношению к персоналу, кражи грузов с подвижного состава, которые
привели к задержке поездов более 30 мин.
Работниками военизированной охраны совместно с сотрудниками транспортной
милиции при проведении оперативно-профилактических мероприятий за 2012 год
задержано 394 особы, совершавших незаконные вмешательства.
(Слайд 10) Зарегистрированы 2683 случая краж, повреждений и
разукомплектования подвижного состава и других технических средств
железнодорожного транспорта. Причинены убытки на сумму 11 млн. 520 тыс. грн., из
которых 580 тыс. грн. или 5% возмещены.

11520

2683
580
Кражи

1309

Ущ ерб, ты с. грн Возмещено, тыс.
Открыто
грн
уголовны х д ел
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(Слайд 11) На железнодорожных переездах УЗ за 2012 год произошло 89
случаев дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 12 человек и 38
травмировано. Ни в одном ДТП вины подразделений УЗ не установлено.

Общее количество ДТП на переездах

Погибло

Травмировано

189
155

147

147

139

137

96

107 108

108
78

63

73

89

80

61
44

45

47

50

48
37

32

24

2002 год

75

101

50
34

46

14
22

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

38
12
2012 год

С целью повышения уровня безопасности движения выдано и зарегистрировано в
Министерстве юстиции:
приказ Мининфраструктуры от 01.04.2011 №27 Об утверждении Положения о
системе управления безопасностью движения поездов в Государственной
администрации железнодорожного транспорта Украины;
приказ Мининфраструктури от 12.01.2012 №12 Об утверждении Положения о
классификации транспортных событий на железных дорогах Украины.
Выданы приказы Укрзализници:
от 29.08.2011 №495-Ц О мероприятиях по обеспечению безопасности движения в
поездной и маневровой работе на железнодорожном транспорте;
от 21.06.2012 №194-ЦЗ Об утверждении Методических указаний о порядке
служебного расследования причин сходов подвижного состава с рельс на железных
дорогах Украины.
Практически реализованы все мероприятия по подготовке объектов
инфраструктуры железных дорог Украины к внедрению скоростного движения
пассажирских поездов в рамках подготовки к проведению в 2012 году чемпионата
Европы по футболу.
Выполнены работы по модернизации и ремонту пути в объеме 2931 км.
Осуществлен ремонт инженерных сооружений и земляного полотна в объемах
232,6 млн. грн.
- 16 -
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3 Железнодорожные переезды
(Слайд 12) В пределах Укрзализныци эксплуатируется 5477 железнодорожных
переездов, в том числе 1443 – с дежурным работником.

Железнодорожные
Залізничні
переїзди переезды
Укрзалізниці
Всего
5477
С
дежурным
и
сигнализацией
1412 (26%)

С
дежурным
без
сигнализации
31 (1%)

Без
дежурного
с
сигнализацией
2755 (49%)

Без
дежурного
без
сигнализации
1279 (24%)

(Слайд 13) На реконструкцию и ремонт железнодорожных переездов ежегодно
тратится свыше 40 млн. грн. Кроме этого, эксплуатационные расходы за год на
содержание переездов составляют около 300 млн. грн.
(Слайд 14) На настоящее время по инициативе и за средства Укрзализныци 414
переездов оборудованы четырьмя шлагбаумами, перекрывающими всю проезжую
часть автомобильной дороги.
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(Слайд 15) На балансе подразделений Укрзализници находится 101
автодорожный путепровод. За последние 10 лет за средства Укрзализници на замену
переездам построено 8 новых транспортных развязок в разных уровнях.

(Слайды 16-18) Введены в постоянную эксплуатацию 4 новые установки
заградительные барьерные на переездах. Планируется их дальнейшее поэтапное
внедрение.
- 18 -
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(Слайд 19) В опытном порядке в пределах Укрзализници оборудовано
средствами видеонаблюдения 7 переездов, из которых 3 переезда эксплуатируются с
дежурным работником, а 4 - без дежурного работника.
Эти и другие меры позволят поддерживать приемлемый уровень безопасности
движения и в дальнейшем.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Свистун А.В., инженер-технолог, 3-й уровень UT, НПФ «Промприлад», г. Киев, Украина

С ростом потребностей различных сфер производства и жизнедеятельности
человека возникает необходимость в увеличение скорости движения поездов, что в
свою очередь влечет за собой повышение требований к техническому состоянию
подвижного состава. Однако, до сих пор на железных дорогах, при движении поездов,
бывают случаи излома деталей из-за неисправностей, которые не были обнаружены
при ремонте и эксплуатации подвижного состава.
Надежность и безопасность движения во многом зависит от качества
выполняемой работы дефектоскопистов, операторов и инженерно- технических
работников, руководящих проведением работ в сфере неразрушающего контроля.
Увеличение количества и скорости грузопассажирских перевозок требует
дальнейшего развития и совершенствования нормативной технической документации
на проведение неразрушающего контроля, в частности на уменьшении влияния
человеческого фактора, что возможно только при полном документировании процесса
и результатов контроля.
Одной из наиболее важных составляющих НК является
квалификация
персонала, выполняющего контроль, что в значительной мере определяет
достоверность и воспроизводимость результатов контроля, особенно в ручном его
варианте. Требования к уровню квалификации специалистов по НК за последние годы
значительно возросли в связи с существенным усложнением средств и технологий
контроля (компьютеризированные дефектоскопы и толщиномеры, установки для
механизированного и автоматизированного контроля, необходимость измерения
реальных размеров дефектов, не имеющих выхода на поверхность изделия и т.д.).
Специалисты по НК относятся к группе профессий, к которой зарубежные и
отечественные государственные надзорные органы и заказчики услуг по НК
(организации, предприятия, учреждения, работодатели этих специалистов)
предъявляют повышенные требования, поэтому вопросам квалификации, аттестации
и сертификации специалистов по НК всегда уделялось особое внимание.
В целях обеспечения необходимой квалификации специалистов НК,
удовлетворения потребности промышленности в подтверждении квалификации
персонала НК, с учетом специфики методов, средств и систем НК на
железнодорожном транспорте, в 2001г. в составе ООО "Ультракон-Сервис" был
организован учебный центр (УЦ), а в 2005г. в составе ООО "Промприбор" аттестационный центр (АЦНК), осуществляющие подготовку и аттестацию
специалистов по различным методам НК. В 2005г. на базе ЧАО «Украинский научноисследовательский институт неразрушающего контроля» (ЧАО «УкрНИИНК») был
- 20 -
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создан «Орган по сертификации персонала в области неразрушающего контроля
технических объектов железнодорожного транспорта» (ОСП «УкрНИИНК»).
Подготовка и повышение квалификации дефектоскопистов и контролеров
проводится в УЦ на основании лицензии Министерства образования и науки
Украины.
Основным фактором, обеспечивающим безопасность движения поездов,
является применение различных технологий и средств неразрушающего контроля на
железных дорогах. Для решения такого рода задач является актуальным
использование механизированных и автоматизированных многоканальных систем и
комплексов, что в свою очередь позволяет добиться требуемой производительности и
достоверности неразрушающего контроля для предприятий с относительно
небольшими объемами выпускаемой продукции.
В настоящее время научно-производственной фирмой «Промприлад»
разработаны комплекты оборудования для проведения ручного, механизированного и
автоматизированного неразрушающего контроля объектов железнодорожного
транспорта.
Дефектоскоп ультразвуковой УД4-94-ОКО-01 с комплектом
специализированных сканирующих устройств для механизированного контроля
элементов колесных пар
В комплект входят специализированные сканирующие устройства для
механизированного ультразвукового неразрушающего контроля осей и цельнокатаных
колес колесных пар, бывших в эксплуатации при промежуточной ревизии буксового
узла и полном освидетельствовании. В данном оборудовании реализована
возможность записи и хранения в памяти дефектоскопа результатов всего процесса
сканирования в виде «B-scan» и результатов подтверждающего контроля в виде «Ascan» c привязкой к номеру и геометрии конкретного изделия. Благодаря этой системе
влияние человеческого фактора на процесс неразрушающего контроля сведено к
минимуму.
Устройство обеспечивает комплекс обязательных вариантов метода УЗК
согласно СТО РЖД 1.11.002-2008 «Контроль неразрушающий. Элементы колесных
пар вагонов. Технические требования к ультразвуковому контролю», а так же
обеспечивает контроль зон, регламентированных РД 07.09-97 «Руководство но
комплексному ультразвуковому контролю колесных пар вагонов».
Комплект оборудования был испытан в условиях Вагонного Ремонтного депо
Ярославль г. Ярославль и вагоноремонтного завода ГП «Укрспецвагон», пгт.
Панютино и показал отличные результаты, о чем свидетельствуют соответствующие
акты эксплуатационных испытаний. В процессе испытаний было установлено, что
производительность системы в разы превышает производительность штатного
оборудования. Представителями предприятий, на которых проводились испытания,
было отмечено значительное уменьшение влияния человеческого фактора на процесс
- 21 -

Вісник сертифікації залізничного транспорту
контроля при 100% документировании результатов контроля. Данное оборудование
исключает возможность проведения недобросовестного контроля, благодаря
специализированным функциям устройства.
Система автоматизированного неразрушающего контроля колесных пар вагонов
«СНК КП-8».
Автоматизированная установка для комплексного неразрушающего контроля
колесных пар вагонов СНК КП-8 (далее по тексту - Установка) предназначена для
автоматизированного неразрушающего контроля колесных пар (КП) грузовых вагонов
ультразвуковым и вихретоковым методами с целью выявления в них дефектов, таких
как неоднородность металла, трещины различной ориентации, поверхностные
дефекты согласно РД 07.09-97, СТО РЖД 1.11.002-2008, РД 32.150 – 2000, ЦВ-ЦЛ 0062, ЦВ-0118 и ЦВ-ЦЛ-0121.
Установка построена по модульному принципу. Разработка и внедрение
установки обусловлены условиями повышения качества неразрушающего контроля
колесных пар при увеличении производительности участка дефектоскопии до 10
колесных пар в час.
Установка обеспечивает автоматизированный комплексный неразрушающий
контроль вагонных КП типов РУ1-957 и РУ1Ш-957, размеры которых соответствуют
ГОСТ 30272, ГОСТ 22780, ГОСТ 30237
Установка состоит из следующих конструктивных элементов:
Модуль перемещения и вращения колесной пары;
Модуль зачистки подступичного участка оси КП;
Модули УЗК оси колесной пары (устройства позиционирования,
сканирующее устройство торцевого и подступичного участков оси);
Модуль УЗК колеса колесной пары (устройство позиционирования,
сканирующее устройство обода колеса КП);
Модуль ВТК обода колеса (устройство позиционирования, сканирующее
устройство обода колеса);
Модуль ВТК приободного участка колеса (устройство позиционирования,
сканирующее устройство приободной зоны);
Модуль ВТК зоны перехода диска цельнокатаного колеса в ступицу
(устройство позиционирования, сканирующее устройство зоны перехода
диска в ступицу и торцевых поверхностей ступицы колеса);
Модуль ВТК оси колесной пары (устройство подвода и позиционирования,
сканирующее устройство средней части оси, сканирующее устройство шейки
оси и сканирующее устройство внутренних колес подшипников буксового
узла);
Модуль ЭМА контроля поверхности катания колеса колесной пары
(устройство
позиционирования,
сканирующее
устройство
ЭМАК
поверхности катания колеса);
УЗ, ВТ и ЭМА модули сбора, визуализации и обработки информации;
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Устройство подачи, сбора и циркуляции контактной жидкости (масло
индустриальное И-5).
Интерфейс программного обеспечения установки выполнен в интуитивно
понятной форме. Оператору необходимо нажать кнопку «Контроль», при этом КП
начинает пошаговое перемещение по стенду, на экране компьютера индицируется
информация о выполненных системой операциях.
Вся информация о проведении контроля колесной пары сохраняется в базе
данных и доступна для дальнейшего анализа и визуализации. Оператор, используя
программу просмотра результатов контроля, может выполнить такие операции, как:
фильтрация информации о КП по дате, заводу-изготовителю оси, имени оператора и
т.д., пересмотр результатов контроля по ранее проконтролированным КП,
систематизация, сохранение протоколов контроля всех проконтролированных
колесных пар.
За период эксплуатации автоматизированной установки для комплексного
неразрушающего контроля колесных пар вагонов СНК КП-8 на ГП «Укрспецвагон»
проконтролировано более 11000 колесных пар. Были выявлены следующие дефекты:
на средних частях осей колесных пар вихретоковым методом контроля;
на внутренних кольцах подшипников колесных пар вихретоковым методом
контроля;
на гребнях, ободах, поверхностях катания и приободных зонах дисков колес
колесных пар вихретоковым методом контроля;
в ободах, гребнях и на поверхностях катания колес ультразвуковым методом
контроля
Вихретоковый дефектоскоп ВД3-71 для контроля деталей вагонов.
Вихретоковый дефектоскоп ВД3-71 со специализированным комплектом ВТ
преобразователей предназначен для выявления поверхностных трещин в элементах и
деталях вагонов (колесная пара, тележка, автосцепное устройство и т.д.) согласно ЦВ0118
Портативный ручной магнитный дефектоскоп МД-01 ПК для контроля
элементов вагонов.
МД-01 ПК предназначен для выявления поверхностных и подповерхностых
дефектов типа нарушения сплошности метала путем создания на локальных участках
контролируемого объекта приложенного переменного или постоянного магнитного
поля.
Дефектоскоп изготавливается в двух исполнениях: питание дефектоскопа от сети
220В и питание дефектоскопа от аккумулятора 12В. В дефектоскопе реализованы
дополнительные сервисные функции: режим размагничивания контролируемых
деталей и контроль над зарядом подключенного аккумулятора.
Система акустической эмиссии ГАЛС-1.
ГАЛС 1 предназначен для проведения неразрушающего контроля и оценки
технического состояния ответственных объектов без их вывода из эксплуатации.
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Система позволяет выявлять, определять координаты, проводить оценку степени
опасности и выполнять мониторинг за источниками акустико-эмиссионных сигналов
(дефектами) контролируемых объектов, резервуаров и сосудов давления, боковых рам
и надрессорных балок тележек вагонов, подъемных механизмов и других инженерных
и технологических сооружений и деталей.
В заключение необходимо отметить, что выполнение своевременного
неразрушающего контроля (ультразвуковой, вихретоковый, магнитопорошковый
контроль) и ремонта элементов вагонов (колесных пар, тележек, автосцепок и т. д.)
повысит безопасность движения, обеспечит продление ресурса деталей и механизмов
вагонов и позволит снизить затраты на покупку деталей вагонов.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Мицко Р.С. - директор Державне Підприємство ”ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ”
Біленко О.В. - фахівець з сертифікації ІІ кат. Державне Підприємство ”ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ”
Ключові слова: електрична енергія, сонячна електростанція , енергозбереження, економія
енергоресурсів.

В статті запропоновано удосконалення “Програми енергозбереження на
залізничному транспорті України”.
Згідно з інформацією УКРЗАЛІЗНИЦІ, за 11 місяців 2012 року завдяки
впровадженню енергозберігаючих заходів Залізниці України зекономили 22,9 тис.
тонн енергоресурсів в умовному обчисленні. Із них 37,9 млн. кВт*год електроенергії,
5,5 тис. тонн дизельного палива, 602 тис. куб. м природного газу, 1,7 тис. тонн вугілля,
1,3 тис. Гкал теплової енергії сумарною вартістю 106,9 млн. грн. (27.12.2012 на сайті
опублікована стаття під назвою «За 11 місяців цього року залізниці України
зекономили 22,9 тис. тонн енергоресурсів в умовному обчисленні
Затвердженою на 2013 рік “Програмою енергозбереження на залізничному
транспорті України” передбачено досягнути економії енергоресурсів в умовному
обчисленні 16,3 тис. тонн.
Дієвими методами економії електроенергії підрозділами Залізниць безумовно є
впровадження енергозберігаючого обладнання, зменшення втрат при транспортуванні
та перетворенні електроенергії, впровадження енергозаощадливих технологій. На
рівні з заощадженням, підприємства залізниць України мають великі можливості і у
генерації електроенергії для власних потреб.
Тенденції такі, що вартість однієї кіловат-години від традиційного джерела
енергії постійно зростає. Так ціна однієї кВт*год. встановлена НКРЕ (Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики) на травень 2013 року
складає 79,52 коп/кВт*год, без ПДВ для споживачів першого класу, та відповідно
101,22 коп/кВт*год для споживачів другого класу. Вартість 1 кВт*год. у травні 2012
року складала 73,42 коп/кВт·год, без ПДВ для споживачів першого класу, та 93,46
коп/кВт·год для споживачів другого класу (як видно з графіку).
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Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп/кВт*год
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За рік електрична енергія здорожчала для споживачів першого та другого класів
на 8%. Натомість ціни на обладнання сонячних електростанцій постійно знижуються.
Причому до останнього часу зниження цін на обладнання проходило на багато
швидше ніж підвищення цін на електроенергію. Так вартість сонячних батарей
(основного елемента сонячної електростанції ) у 2010 році складала 3,8 $ за 1 Ватт, у
травні 2013 року 1 Ватт коштує 1 $. Бум розвитку систем електропостачання на базі
сонячних модулів можливий при досягненні паритету цін між традиційною та
сонячною електроенергетикою.
Проведемо приблизний розрахунок собівартості однієї кіловат-години
електроенергії, що вироблена сонячною електростанцією. У самому найпростішому
варіанті сумарні інвестиції в проектування, обладнання, побудову по теперішнім
цінам необхідно розділити на проектне вироблення електроенергії на протязі 25 років.
Розмір сонячної електростанції впливає на ціну обладнання, тому собівартість
виробленої електроенергії буде залежати від потужності станції.
Потужність станції 100 кВт - собівартість електроенергії 150 коп кВт*ч
Потужність станції 500 кВт - собівартість електроенергії 100 коп кВт*ч
Потужність станції 1 МВт - собівартість електроенергії 90 коп кВт*ч
Потужність станції 5 МВт - собівартість електроенергії 85 коп кВт*ч
Виходить, що для сонячних електростанцій потужністю від 5 МВт та більше ми
практично досягли паритету цін порівняно з вартістю традиційної електроенергії
першого класу. Для споживачів електроенергії по другому класу ця потужність
складає вже від 500 кВт і вище.
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Для малих та середніх промислових підприємств, різної форми власності, що
сплачують за електроенергію по другому класу від 101,22 коп/кВт*год взагалі перехід
на сонячну енергетику це інвестиції в майбутнє, які будуть приносити прибуток на
протязі 25 років.
От же встановивши сонячну електростанцію на вільних площах дахів будівель
та споруд, інших незадіяних площах що належать власникам можна суттєво
зекономить при оплаті за електроенергію. Наприклад: сонячна електростанція
потужністю 100 кВт, встановлена на даху споруди в Дніпропетровській області займе
площу 1250 кв.м. та за рік виробить 110 МВт*ч.
Лідерами у Європі по розвитку галузі сонячної енергетики за підсумками 2012
року стали Германія (приріст на 7,6 тис. МВт), Італія (3,3 тис. МВт), Франція (1,2 тис.
МВт). За межами Європи найбільший приріст показав Китай (3,5-4,5 тис. МВт), на
другому місці – США (3,2 тис. МВт), на третьому – Японія (2,5 тис. МВт)
Використання сонячної енергії на рівні з іншими відтворюваними ресурсами,
значно скоротить шкідливі викиди в атмосферу, та дозволить позиціонувати себе як
підприємство, що покращує екологічну обстановку в країні.
Література:
1. «За 11 місяців цього року залізниці України зекономили 22,9 тис. тонн
енергоресурсів в умовному обчисленні»: МАГІСТРАЛЬ від 27.12.2012 року.
2. «Завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій тільки у січні Укрзалізниця
зекономила енергоресурсів на 18,5 млн грн.»: МАГІСТРАЛЬ від 27.12.2012 року.
3. «Постанова НКЕР від 26.04.2012 № 524 Щодо встановлення на травень 2012 року
роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при
поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на
території України»
4. «Постанова НКЕР від 25.04.2013 № 481 Щодо встановлення на травень 2013 року
роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при
поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на
території України»
5. «Солнечная энергетика преодолела планку в 100 ГВт» : Сайт «Левый берег»
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Протягом квітня 2013р – травня 2013р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ”видано наступні сертифікати:
Реєстраційний
номер

Дата
видачі
Термін дії

Заявник (назва та
код ЄДРПОУ)

Назва продукції

UA1.099.006501 02.04.2013
3-13
01.04.2015

Общество с
ограниченной
ответственностью
"НИИЭФАЭНЕРГО", 196641,
Російська
Федерація, г.
Санкт-Петербург, п.
Металлострой,
промзона
"Металлострой",
дорога на
Металлострой, д.3,
корп. 2, код ОКПО
53304326

Термінали
інтелектуальні
трьохфазних
приєднань ИнТер:
ИнТер-ВВ АВ04300-000-00_01-01;
ИнТер-ВВ АВ04300-000-00_01-02;
ИнТер-СВ АВ04300-000-00_02-01;
ИнТер-СВ АВ04300-000-00_02-02;
ИнТер-ФКЛ АВ04300-000-00_03-01;
ИнТер-ФКЛ АВ04300-000-00_03-02;
ИнТер-ТСН АВ04300-000-00_04-01;
ИнТер-ТСН АВ04300-000-00_04-02;
ИнТер-ПВА АВ04300-000-00_05-01;
ИнТер-ПВА АВ04300-000-00_05-02;
ИнТер-АБ АВ04300-000-00_06-01;
ИнТер-АБ АВ04300-000-00_06-02.

UA1.099.006502 02.04.2013
3-13
01.04.2015

Общество с
ограниченной
ответственностью
"НИИЭФАЭНЕРГО", 196641,
Російська

Термінали
інтелектуальні
приєднань 27,5 кВ
(34 позиції згідно
додатку №1)
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Відповідає вимогам
(нормативний
документ,
який
зареєстрований
в
установленому
порядку)
п.3.3.7
ГОСТ
12.2.007.0-75
"Система стандартов
безопасности труда.
Изделия
электротехнические.
Общие
требования
безопасности", п.2.16
ГОСТ
12997-84
"Изделия
ГСП.
Общие технические
условия", п.п.5.1, 5.2,
7.1, 7.4, 7.8.2, 7.8.3,
7.9 ГОСТ 22789-94
(МЭК 439-1-85), ),
"Устройства
комплектные
низковольтные.
Общие технические
требования и методы
испытания"

п.3.3.7
ГОСТ
12.2.007.0-75
"Система стандартов
безопасности труда.
Изделия
электротехнические.
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Федерація, г.
Санкт-Петербург, п.
Металлострой,
промзона
"Металлострой",
дорога на
Металлострой, д.3,
корп. 2, код ОКПО
53304326

UA1.099.006502 02.04.2013
4-13
01.04.2015

Общество с
ограниченной
ответственностью
"НИИЭФАЭНЕРГО", 196641,
Російська
Федерація, г.
Санкт-Петербург, п.
Металлострой,
промзона
"Металлострой",
дорога на
Металлострой, д.3,
корп. 2, код ОКПО
53304326

UA1.099.006696 04.04.2013
8-13
01.04.2018

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВС
ЬКИЙ
СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД", 49098, м.
Дніпропетровськ,
вул. Білостоцького,
181, код ЄДРПОУ
14367980
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Общие
требования
безопасности", п.2.16
ГОСТ
12997-84
"Изделия
ГСП.
Общие технические
условия", п.п.5.1, 5.2,
7.1, 7.4, 7.8.2, 7.8.3,
7.9 ГОСТ 22789-94
(МЭК
439-1-85),
"Устройства
комплектные
низковольтные.
Общие технические
требования и методы
испытания"
Термінали
п.3.3.7
ГОСТ
12.2.007.0-75
інтелектуальні
"Система стандартов
приєднань 3,3 кВ
ЦЗАФ-3,3
безопасности труда.
1СР.251.208-02
Изделия
ИнТер-3,3 АВ091- электротехнические.
00-000-00 ЦЗАФ- Общие
требования
3,3 1СР.251.208-03 безопасности", п.2.16
ИнТер-3,3 АВ091- ГОСТ
12997-84
00-000-00_01
"Изделия
ГСП.
Общие технические
условия", п.п.5.1, 5.2,
7.1, 7.4, 7.8.2, 7.8.3,
7.9 ГОСТ 22789-94
(МЭК
439-1-85),
"Устройства
комплектные
низковольтные.
Общие технические
требования и методы
испытания
Клема роздільного основних параметрів
рейкового
та
розмірів,
скріплення
зовнішнього вигляду і
залізничної колії
стану
поверхні,
ПКЛ (У5003.00.007) хімічного складу і
(30.20.40)
точності
литва,
твердості,
маси
виробів, маркування,
пакування
та
комплектності
за
вимогами ТУ У 35.230268559-166:2005
"Клема роздільного
рейкового скріплення

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.006697 04.04.2013
0-13
06.08.2015

UA1.099.006739 04.04.2013
5-13
03.04.2014

UA1.099.006755 04.04.2013
2-13
06.08.2015

залізничної
колії.
Технічні умови"
ПУБЛІЧНЕ
Скріплення для
конструкції
АКЦІОНЕРНЕ
кривих ділянок колії скріплень,
ТОВАРИСТВО
типу Р65 на
маркування
"ДНІПРОПЕТРОВС
залізобетонних
скріплень, параметрів
ЬКИЙ
(СКД65-Б) та
та розмірів скріплень
СТРІЛОЧНИЙ
дерев'яних (СКД65- та
їх
деталей,
ЗАВОД", 49098, м.
Д) шпалах
відповідності
(30.20.40)
Дніпропетровськ,
конструкторської
вул. Білостоцького,
документації,
181, код ЄДРПОУ
регулюванню ширини
14367980
колії,
маркування
транспортної
тари,
пакування
та
комплектності за ТУ
У
35.2-14367980010:2010 "Скріплення
роздільне для кривих
ділянок
колії
з
рейками типу Р65.
Технічні умови"
ТОВ
Накладки гальмові п.п. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5,
"Білоцерківський
для трамвайних
1.6, 1.10, 1.13, 1.14,
завод "Трібо"
вагонів дет. 3ТР
1.15 ТУ У 23.909108, Київська
227, 3ТР-270
35046274-029:2012
обл., м. Біла Церква,
(23.99.11)
"Накладки гальмові
вул. Леваневського,
для
трамвайних
95, код ЄДРПОУ
вагонів.
Накладки
35046274
тормозные
для
трамвайных вагонов.
Технические условия"
ПУБЛІЧНЕ
підкладки КБЛ65, хімічного
складу
АКЦІОНЕРНЕ
КДЛ65, СКЛ65,
сталі,
зовнішнього
ТОВАРИСТВО
СДЛ65, КБЛ50,
виду і стану поверхні,
"ДНІПРОПЕТРОВС
СКЛ50, СДЛ50,
основних параметрів
ЬКИЙ
СДЛ50-4, КДЛ50,
та розмірів, точності
СТРІЛОЧНИЙ
КДЛ60, СКЛ60,
литва,
ливарних
ЗАВОД", 49098, м.
СКЛ49 (30.20.40) ухилів та радіусів
Дніпропетровськ,
заокруглень,
вул. Білостоцького,
відповідності
181, код ЄДРПОУ
конструкторської
14367980
документації,
граничних відхилень
від
номінальних
розмірів,
маси
підкладок, шорсткості
поверхонь, твердості
підкладок,
механічних
- 30 -
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UA1.099.006773 04.04.2013
5-13
29.08.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВС
ЬКИЙ
СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД", 49098, м.
Дніпропетровськ,
вул. Білостоцького,
181, код ЄДРПОУ
14367980

UA1.099.007441 12.04.2013
0-13
01.04.2015

Общество с
ограниченной
ответственностью
"НИИЭФАЭНЕРГО", 196641,
Російська
Федерація, г.
Санкт-Петербург, п.
Металлострой,
промзона
"Металлострой",
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властивостей,
маркування,
пакування
та
комплектності за ТУ
У
35.2-30268559168:2010 "Підкладки
модифіковані
роздільних
та
костильних
скріплень. Технічні
умови"
Переводи стрілочні конструкторської
магістральні,
документації
і
промислового
креслень,
транспорту та
виготовлення
і
метрополітену типів складання,
Р65; Р50 колії 1520 маркування,
мм і 1524 мм,
комплектності щодо
контррейки відбійні вимог СОУ 45.080(згідно додаткам
00034045-002:2007
№1, №2, №3, №4,
та
"З'єднання
№5, №6, №7, №8,
пересічення
№9. №10, №11,
залізничних
колій.
№12, №13);
Загальні
технічні
перетини глухі
умови", ТУ У 35.2(згідно додаткам
30268559-151:2011
№13, №14);
і
"З'єднання
хрестовини (згідно перетинання
додатку №14);
залізничних
колій.
башмакоскидачі
Технічні умови"
(згідно додатку
№14); пристрій
зрівнювальний типу
Р65 проекту
У1016.00.000;
механізм
перевідний проекту
№1709.000
(30.20.40)
Термінали
п.3.3.7
ГОСТ
інтелектуальні
12.2.007.0-75
приєднань 27,5 кВ "Система стандартов
(34 позиції згідно
безопасности труда.
додатку №1)
Изделия
электротехнические.
Общие
требования
безопасности", п.2.16
ГОСТ
12997-84
"Изделия
ГСП.
Общие технические

Вісник сертифікації залізничного транспорту
дорога на
Металлострой, д.3,
корп. 2, код ОКПО
53304326

UA1.099.007461 12.04.2013
8-13
29.08.2016

UA1.099.007463 12.04.2013
6-13
12.04.2014

условия", п.п.5.1, 5.2,
7.1, 7.4, 7.8.2, 7.8.3,
7.9 ГОСТ 22789-94
(МЭК
439-1-85),
"Устройства
комплектные
низковольтные.
Общие технические
требования и методы
испытания"
ПУБЛІЧНЕ
Переводи стрілочні конструкторської
АКЦІОНЕРНЕ
магістральні,
документації
і
ТОВАРИСТВО
промислового
креслень,
"ДНІПРОПЕТРОВС
транспорту та
виготовлення
і
ЬКИЙ
метрополітену типів складання,
СТРІЛОЧНИЙ
Р65, Р50 колії 1520 маркування,
ЗАВОД", 49098, м.
мм і 1524 мм,
комплектності щодо
Дніпропетровськ,
контррейки відбійні вимог СОУ 45.080вул. Білостоцького,
(згідно додаткам
00034045-002:2007
181, код ЄДРПОУ
№1, №2, №3, №4,
"З'єднання
та
№5, №6, №7, №8,
пересічення
14367980
№9, №10, №11,
залізничних
колій.
№12, №13, №14,
Загальні
технічні
№15); перетини
умови", ТУ У 35.2глухі (згідно
30268559-151:2011
додаткам №15,
і
"З'єднання
№16); хрестовини перетинання
(згідно додатку
залізничних
колій.
№16);
Технічні умови"
башмакоскидачі
(згідно додатку
№16); пристрій
зрівнювальний типу
Р65 проекту
У1016.00.000;
механізм
перевідний проекту
№1709.000
(30.20.40)
ТОВ "ДАКкомірки
п.п. 4.14.1, 11.2.1
ЕНЕРГЕТИКА"
розподільчого
ГОСТ 1516.3-96; п.п.
51283,
пристрою напругою 3.3.7
ГОСТ
Дніпропетровська
3,3 кВ серії КС-3,3, 12.2.007.0-75
обл.,
а саме: комірка
Новомосковський рвимикача фідера
н, с. Піщанка, вул.
контактної мережі
Степова, 2А, 2Б,
серії КС-3,3;
код ЄДРПОУ
комірка запасного
33165522
вимикача КС-З-3,3
УХЛ4; комірка
- 32 -
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UA1.099.007882 17.04.2013
2-13
16.04.2014

UA1.099.008067 19.04.2013
8-13
26.04.2015

ТОВ "ДАКЕНЕРГЕТИКА"
51283,
Дніпропетровська
обл.,
Новомосковський рн, с. Піщанка, вул.
Степова, 2А, 2Б,
код ЄДРПОУ
33165522
Публічне
акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна,
10, код ЄДРПОУ
00554514.
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катодного вимикача
КС-К-3,3 УХЛ4;
комірка секційного
роз'єднувача КССР-3,3 УХЛ4;
комірка
підключення
інвертору КС-І-3,3
УХЛ4; комірка
підключення
випрямляча КС-В3,3 УХЛ4; комірка
фільтрпристрою
КС-ФП-3,3 УХЛ4;
комірка катодного
роз'єднувача КСРКВ-3,3
УХЛ4.(27.12.1)
Комірки збірні
одностороннього
обслуговування
серії КСО-393ДЕ
6(10)кВ (27.12.1)

Вагон
пасажирський
некупейний
модернізований
(кресленик:
27.00.00.00.000СБ)
(30.20.32)

відповідно
до
п.
4.14.1, 11.2.1 ГОСТ
п. 3.3.7
1516.3-96;
ГОСТ 12.2.007.0-75

п.п. 3.3; 3.10; 3.13;
3.17; 3.22; 3.23; 5.10;
5.11; 5.13; 5.15; 6.2;
6.9; 6.15 ДСТУ 40492001
"Вагони
пасажирські
магістральні
локомотивної
тяги.
Вимоги безпеки", п.п.
1.6.1, 1.6.7 ТУ У 35.200554514-001-2002
"Вагон пасажирський
некупейний
модернізований
по
проекту
27.00.00.00.000,
обладнаний
установкою
кондиціювання
повітря.
Технічні
умови" та кресленику
27.00.00.00.000СБ

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.008067 19.04.2013
9-13
26.04.2015

Публічне
акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна,
10, код ЄДРПОУ
00554514.

Вагон
пасажирський
купейний
модернізований
(кресленик:
46.00.00.00.00028.0) (30.20.32)

UA1.099.008068 19.04.2013
0-13
26.04.2015

Публічне
акціонерне
товариство
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна,
10, код ЄДРПОУ
00554514.

Вагон
пасажирський
купейний
модернізований
(кресленик:
46.00.00.00.00028.2) (30.20.32)

UA1.099.008453 23.04.2013
5-13
22.04.2015

ПАТ
"Верхньодніпровськ
ий машинобудівний
завод" (51600,
Дніпропетровська
обл., м.

Апарат
поглинальний
ПМКП-110 для
рухомого складу
залізниць (30.20.40)
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п.п. 3.3; 3.10; 3.13;
3.17; 3.22; 3.23; 5.10;
5.11; 5.13; 5.15; 6.2;
6.8; 6.9; 6.15 ДСТУ
4049-2001
"Вагони
пасажирські
магістральні
локомотивної
тяги.
Вимоги безпеки", п.п.
1.6.1, 1.6.7 ТУ У 35.200554514-002-2002
"Вагон пасажирський
купейний
модернізований
по
проекту
46.00.00.00.000,
обладнаний
установкою
кондиціювання
повітря.
Технічні
умови" та кресленику
46.00.00.00.000-28.0.
п.п. 3.3; 3.10; 3.13;
3.17; 3.22; 3.23; 5.10;
5.11; 5.13; 5.15; 6.2;
6.8; 6.9; 6.15 ДСТУ
4049-2001
"Вагони
пасажирські
магістральні
локомотивної
тяги.
Вимоги безпеки", п.п.
1.6.1, 1.6.7 ТУ У 35.200554514-002-2002
"Вагон пасажирський
купейний
модернізований
по
проекту
46.00.00.00.000,
обладнаний
установкою
кондиціювання
повітря.
Технічні
умови" та кресленику
46.00.00.00.000-28.2.
ГОСТ
22253-76
"Аппараты
поглощающие
пружиннофрикционные
для
подвижного состава

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Верхньодніпровськ,
вул. Гагаріна, 23,
код ЄДРПОУ
05749336)

UA1.099.008726 26.04.2013
1-13
25.04.2014

Публічне
акціонерне
товариство
"Старокраматорськи
й машинобудівний
завод", 84302,
Донецька обл. м.
Краматорськ, вул.
Горького, 2, код
ЄДРПОУ 05763642

UA1.099.009160 30.04.2013
7-13
29.04.2015

ТОВ "ТОРГБруси дерев'яні для
ІНВЕСТ", 51200,
стрілочних
Дніпропетровська
переводів залізниць
обл., м.
широкої колії, І-го
Новомосковськ, вул.
та ІІ-го типів, не
Комсомольська, б. просочені (16.10.1031, кв. 32 (код
10.00)
ЄДРПОУ 38231636
Адреса
виробництва: 59225,
Чернівецька обл.,
Вижницький р-н, с.
Карапчів.
ТОВ "ТОРГБруси мостові
ІНВЕСТ", 51200,
дерев'яні, не
Дніпропетровська
просочені (16.10.10обл., м.
10.00)
Новомосковськ, вул.
Комсомольська, б.
31, кв. 32 (код
ЄДРПОУ 38231636
Адреса
виробництва: 59225,
Чернівецька обл.,
Вижницький р-н, с.
Карапчів.
ТОВ "ТОРГШпали дерев'яні для

UA1.099.009163 30.04.2013
5-13
29.04.2015

UA1.099.009166 30.04.2013
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Машина
щебенеочисна RM80 UHR (30.20.31)

железных дорог колеи
1520 мм. Технические
условия" пп. 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11,
1.12, 1.14, 1.15, 1.16,
4.1
п.1.1.1 Таблиці 1 (поз.
1-11, 14, 16-18, 22-29,
31-39),
1.1.22.1.11.1.22.1.3, 1.1.22.2.1,
1.1.22.2.8, 1.1.22.2.9,
1.1.22.2.11, 1.1.22.3.11.1.22.3.5, 1.1.22.3.8,
1.1.22.3.14,
1.1.22.13.2-1.1.22.13.6,
1.1.22.13.91.1.22.13.15,
1.1.22.14.10,
2.2.12.2.9 ТУ У 35.205763642-003:2011
"Машина
щебенеочисна RM 80
UHR. Технічні умови"
ДСТУ
ГОСТ
8816:2009
"Брусся
дерев'яні
для
стрілкових переводів
залізниць
широкої
колії. Технічні умови
(ГОСТ
8816-2003,
IDT)"

ГОСТ
28450-90
"Брусья
мостовые
деревянные.
Технические условия"

ДСТУ ГОСТ 78:2009

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ІНВЕСТ", 51200,
Дніпропетровська
обл., м.
Новомосковськ, вул.
Комсомольська, б.
31, кв. 32 (код
ЄДРПОУ 38231636
Адреса
виробництва: 59225,
Чернівецька обл.,
Вижницький р-н, с.
Карапчів.
Публічне
акціонерне
товариство
"Дніпровагонмаш";
51925,м.
Дніпродзержинськ,
вул. Українська, 4.
Pojazdy
Szynowe
PESA
Bydgoszcz
Spolka
Akcyjna
Holding,
Польща,
85-082 Bydgozscz,
ul.
Zygmunta
Augusta 11.

залізниць широкої
колії, І-го та ІІ-го
типів, не просочені
(16.10.10-10.00)

9-13

29.04.2015

UA1.099.00949
67-13

08.05.2013
18.11.2015

UA1.099.01053
70-13

22.05.2013
20.05.2018

UA1.099.01053
73-13

22.05.2013
20.05.2018

Pojazdy
Szynowe
PESA
Bydgoszcz
Spolka
Akcyjna
Holding,
Польща,
85-082 Bydgozscz,
ul.
Zygmunta
Augusta 11

Односекційний
дизельний
поїзд
620М
для
пасажирських
перевезень,
із
швидкістю до 120
км/год
(30.20.2000.00)

UA1.099.01053
82-13

22.05.2013
20.05.2018

Pojazdy
Szynowe
PESA
Bydgoszcz
Spolka
Akcyjna
Holding,
Польща,
85-082 Bydgozscz,
ul.
Zygmunta
Augusta 11

Двохсекційний
дизельний поїзд 630
Мі
для
пасажирських
перевезень,
із
швидкістю до 120
км/год
(30.20.2000.00)
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"Шпали дерев'яні для
залізниць
широкої
колії. Технічні умови
(ГОСТ 78-2004, IDT)"

Вагон для бітуму ТУ
24.05.426-84
моделі
17-494 "Вагон для бітуму.
(30.20.33)
Модель
17-494.
Технічні умови".

Двохсекційний
дизельний
поїзд
630М
для
пасажирських
перевезень,
із
швидкістю до 120
км/год
(30.20.2000.00)

ДСТУ
4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські дизель та
електропотягів.
Вимоги
щодо
безпеки"
(по
показникам
та
характеристикам
зазначеним
в
Додатках 1, 2, 3, 4).
ДСТУ
4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські дизель та
електропотягів.
Вимоги
щодо
безпеки"
(по
показникам
та
характеристикам
зазначеним
в
Додатках 1, 2, 3, 4 ).
ДСТУ
4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські дизель та
електропотягів.
Вимоги
щодо
безпеки"
(по
показникам
та
характеристикам
зазначеним
в
Додатках 1, 2, 3, 4 ).

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.01053
94-13

22.05.2013
20.05.2018

Pojazdy
Szynowe
PESA
Bydgoszcz
Spolka
Akcyjna
Holding,
Польща,
85-082 Bydgozscz,
ul.
Zygmunta
Augusta 11

Двохсекційний
дизельний поїзд 630
МіL
для
пасажирських
перевезень,
із
швидкістю до 140
км/год
(30.20.2000.00)

UA1.099.01053
95-13

22.05.2013
21.05.2015

Odlewnia
Zeliwa
Bydgoszcz Sp. z o.o,
ul.
Zygmunta
Augusta 11, 85-082
Bydgoszsz, Польща.

Колодки гальмівні
чавунні
локомотивні типу
"W14"
(30.20.4030.00)

UA1.099.01094
90-13

28.05.2013
27.05.2014

Тепловоз
серії
ТЕМ2 (30.20.91)

UA1.099.01097
37-13

28.05.2013
27.05.2015

UA1.099.01097
40-13

28.05.2013
27.05.2015

Публічному
акціонерному
товариству
"Київський
картонно
паперовий
комбінат",
08700,
Київська обл., м.
Обухів,
вул.
Київська, буд. 130
ТОВ
"Bhilai
Engineering
Corporation
Limited",
Hathkoj
Village,
Industrial
Area, Bhilai-490026,
Chattisgarh,
Індія
(ТОВ
"Бхілай
Інжинірінг
Корпорейшн
Лімітед", Хатхкодж,
Індустріальний
район, м. Бхілай490026, Чаттісгарх,
Індія)
ТОВ
"Bhilai
Engineering
Corporation
Limited",
Hathkoj
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балки
надресорні
візків
вагонів
(кресленик
1750.00.001)
(30.20.40-30.00)

ДСТУ
4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські дизель та
електропотягів.
Вимоги
щодо
безпеки"
(по
показникам
та
характеристикам
зазначеним
в
Додатках 1, 2, 3, 4 ).
п.4.4; п.4.6; п.4.7;
п.4.9; п.4.10; п.4.11;
п.4.12; п. 4.13; п.4.14;
п.4.15; п.4.16; п.4.17
(без хімічного складу)
ГОСТ
30249-97
"Колодки тормозные
чугунные
для
локомотивов.
Технические
условия".
вимогам п.п. 1.1.4,
1.2.3, 1.2.5, 1.2.7,
1.3.4, 1.3.8, 1.3.10,
1.3.11, 1.4.1, 1.4.2,
1.7.1, 1.9.1, 3.1.2,
3.2.10, 3.3.1, 3.3.5,
3.3.7, 3.3.9, 3.4.1,
3.7.1,
4.1.1,
4.1.4
ГОСТ 12.2.056-81

ОСТ
24.153.08-78
"Тележки двухосные
грузовых
вагонов
колеи
1520
мм.
Детали
литые.
Технические
требования", Т 06.08
"Нормативи
виробничо-технічного
призначення сталевих
литих
деталей
двовісних
візків
вантажних
вагонів
залізниць колії 1520
мм. Балка надрес
рами бокові візків ОСТ
24.153.08-78
вагонів (кресленик "Тележки двухосные
1750.00.102)
грузовых
вагонов
(30.20.40-30.00)
колеи
1520 мм.

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA9.099.00866
-13

30.05.2013
28.05.2016

Village,
Industrial
Area, Bhilai-490026,
Chattisgarh,
Індія
(ТОВ
"Бхілай
Інжинірінг
Корпорейшн
Лімітед", Хатхкодж,
Індустріальний
район, м. Бхілай490026, Чаттісгарх,
Індія)
Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"АДС
СЕРВІС",
03150 м. Київ, вул.
Новопирогівська,
50;
адреса
виробництва: 80074,
Львівська обл. м.
Великі Мости, вул.
Львівська, 2В

послуга з ремонту
та обслуговування
акумуляторів
лужних
нікельзалізних
тягових
серій
FL,
FM,
ТНЖШ та нікелькадмієвих серій KL
KM,
KH,
KLM
(30.20.9)

Детали
литые.
Технические
требования", Т 06.08
"Нормативи
виробничо-технічного
призначення сталевих
литих
деталей
двовісних
візків
вантажних
вагонів
залізниць колії 1520
мм. Балка надре
пп. 4.2; 6.3; 7.1; 7.4;
7.5; 8.1; 8.6 ГОСТ
15.601-98
"СРПП.
Техническое
обслуживание
и
ремонт
техники.
Основные
положения"; ЦЛ 0086 "Акумуляторні
батареї пасажирських
вагонів".
"Керівництво
з
ремонту
та
експлуатації"; ЕААЛ
563.533-050 Комплект
документ

За період квітня 2013р. – травня 2013р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» було видано наступні сертифікати:
Реєстрацій
ний №

UA1.110.00
72807-13

UA1.110.00
73118-13

Дата
реєстрації
та термін
дії

10.04.2013
28.03.2016

11.04.2013
31.12.2013

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

деревина просочена
(шпали дерев'яні
просочені, бруси
дерев'яні під
стрілочні переводи
просочені, бруси
дерев'яні мостові
просочені)

ГОСТ 20022.5-93,
ДСТУ ГОСТ 78:2009,
ДСТУ ГОСТ 8816:2009,
ГОСТ 28450-90

автозчепи СА-3 для
рухомого складу

ГОСТ 22703-91 (п.п.
1.1, 1.3) та КД

Виданий
ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«РАВА-РУСЬКИЙ
ШПАЛОПРОСОЧУ
ВАЛЬНИЙ ЗАВОД»,
80316, м. РаваРуська, Жовківський
р-н, Львівська обл.,
вул. Наливайка, 22,
код ЄДРПОУ
01057574
ПП «Промінь»,
86000, м. Ясинувата,
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Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.110.00
80928-13

UA1.110.00
85530-13

19.04.2013
17.04.2015

24.04.2013
22.04.2016

UA1.110.00
88829-13

29.04.2013
30.09.2013

UA9.110.00
687-13

07.05.2013
22.04.2015

Донецька обл., вул.
Герцена, 19, код
ЄДРПОУ 32221156
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«РІЧ», 51931,
Дніпропетровська
обл., м.
Дніпродзержинськ,
вул.
Республіканська, 9А,
кімн. 402, код
ЄДРПОУ 32130221
ТОВ «ПОЛІМЕР»,
45200, Волинська
обл., м. Ківерці, вул.
Некрасова, 33/11,
код ЄДРПОУ
32328478

залізниць

106.01.000-0СБ

башмак гальмовий
гірковий для
залізничного
транспорту

ТУ У 30.2-30268559298:2013 «Башмак
гальмовий. Технічні
умови» (Ро-зділ 1),
ГОСТ 977-88, ГОСТ
14637-89

вироби гумові
технічні для
рухомого складу
залізниць

ТУ У 600152135.071-99
«Вироби гумові
технічні для рухомого
складу залізниць та
вимоги до гум, що
використовуються для
їх виготов-лення.
Технічні умови»

обладнання
гальмове для
рухомого складу
ТОВ «ЕК «ЗЕНІТ»
залізниць:
01030, м. Київ, вул.
повітророзподільник ДСТУ 4049-2001 (п. 5.8,
Коцюбинського, буд.
и
5.16, 5.17, 5.18)
4Б, код ЄДРПОУ
електропневматичні
36177394
типу 305-1,
електроповітророзпо
дільники типу 305
ДСТУ ГОСТ
11018:2005 «Колісні
пари. Загальні технічні
умови» (п. п. 4.2; 4.4.1;
ВАТ «Ізюмський
4.4.2; 4.4.5; 4.4.8;4.4.9;
тепловозоремонтний
4.4.13; 4.4.15; 4.4.16),
завод»64300,
ремонт колісних пар ВНД 32.0.07.001-2001
Харківська обл., м.
тягового рухомого
«Інструкція з
Ізюм, в'їзд
складу
формування, ремонту та
Ювілейний, 1, код
утримання колісних пар
ЄДРПОУ 01056356
тягового рухомого
складу залізниць
України колії 1520 мм»,
конструкторської
документації згідно
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
додатку

UA1.110.00
98539-13

UA1.110.00
99187-13

UA1.110.00
99320-13

UA1.110.00
99353-13

14.05.2013
31.12.2013

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «ТОРГОВИЙ
ДІМ
«ЕНЕРГЕТИЧНЕ
МАШИНОБУДУВА
ННЯ», 01054, м.
Київ, вул.
Дмитрівська, 18/24,
10 поверх, код
ЄДРПОУ 37932631

14.05.2013
25.04.2015

АТ «Бериславський
машинобудівний
завод», 74300,
Херсонська обл.,
Бериславський р-н,
м. Берислав, вул. 25
Жовтня, б. 73, код
ЄДРПОУ 00211004

14.05.2013
25.04.2015

АТ «Бериславський
машинобудівний
завод», 74300,
Херсонська обл.,
Бериславський р-н,
м. Берислав, вул. 25
Жовтня, б. 73, код
ЄДРПОУ 00211004

14.05.2013
25.04.2015

АТ «Бериславський
машинобудівний
завод», 74300,
Херсонська обл.,
Бериславський р-н,
м. Берислав, вул. 25
Жовтня, б. 73, код
ЄДРПОУ 00211004

протиугони
пружинні П-50 для
залізничних рейок
типу Р50 та
протиугони
пружинні П-65 для
залізничних рейок
типу Р65

Нормативної
документації

ДСТУ ГОСТ 621:2010
«Кольца поршневые
двигателей внутреннего
сгорания. Общие
технические
условия»,ТУ У 27.5запасні частини для
30405136-001:2009
рухомого складу
«Маслоти із чавуну
залізниць: кільця
марок СЧХН,
поршневі
СЧХНМД, ВЧХНМД
для поршневих кілець.
Технічні умови» та
конструкторської
документації (згідно
додаткам)
ТУ У 35.2-01124483030-2003 «Вкладиші
підшипників дизелів.
Технічні умови»,ТУ У
35.2-30405136-002:2009
запасні частини для
«Вкладиш моторнорухомого складу
осьового підшипника
залізниць: вкладиші,
кресл. Т463.62.77.00
підшипники
Р1/Р3 зап. Технічні
умови» та
конструкторської
документації (згідно
додатку)
запасні частини для
рухомого складу
ТУ У 30.2-00211004залізниць: секції
025:2012 «Секції
водоповітряного
водоповітряних
радіатора 7317.000
радіаторів. Технічні
БМЗ зап (кр.
умови» та
7317.000 БМЗ зап
конструкторської
CБ), 7317.100 БМЗ
документації
зап (кр. 7317.000
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
БМЗ зап CБ),
7317.200 БМЗ зап
(кр. 7317.000 БМЗ
зап CБ)

UA1.110.00
99605-13

14.05.2013
25.04.2015

UA1.110.00
99990-13

16.05.2013
31.12.2013

UA1.110.01
00613-13

16.05.2013
19.12.2015

АТ «Бериславський
машинобудівний
завод», 74300,
Херсонська обл.,
Бериславський р-н,
м. Берислав, вул. 25
Жовтня, б. 73, код
ЄДРПОУ 00211004

запасні частини для
рухомого складу
залізниць

ТУ У 35.2-01124483064:2009 «Клапани
впускні та випускні
дизелів. Технічні
умови», ОСТ 24.169.0685 «Пальцы поршневые
дизелей и газовых
двигателей. Общие
технические условия»,
ОСТ 24.066.04-77
«Дизели и газовые
двигатели. Ролики
приводов клапанов и
топливных насосов.
Технические
требования», ТУ У 35.201124483-063:2009
«Шестерні. Технічні
умови», ГОСТ 1628-78,
ОСТ 24.169.08-88
«Втулки направляющие
впускных и выпускных
клапанов дизелей и
газовых двигателей.
Общие технические
условия», ГОСТ 1611870, ГОСТ 14146-88 та
конструкторської
документації (згідно
додаткам)

обладнання
гальмове для
ТОВ «ЕК «ЗЕНІТ»
рухомого складу
01030, м. Київ, вул.
залізниць:
ДСТУ 4049-2001 (п. 5.8,
Коцюбинського, буд. електроповітророзпо
5.16, 5.17, 5.18)
4Б, код ЄДРПОУ
дільники типу 305,
36177394
повітророзподільник
и пасажирські типу
242-1-01
Товариство з
ГОСТ 19791-74 «Смазка
мастило залізничне
обмеженою
железнодорожная ЛЗ«ЛЗ-ЦНИИ», «ЛЗвідповідальністю
ЦНИИ. Технические
ЦНИИ(у)», мастило
условия», ТУ У 23.2«Російсько«Агрінол ЖРО»,
30802090-019-2003
Українське спільне
мастило редукторне
Науково-виробниче
«Мастила редукторні
«Агрінол СТП-3р»
підприємство
«Агрінол СТП-р».
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Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.110.01
02652-13

UA1.110.01
08903-13

18.05.2013
17.05.2015

27.05.2013
31.12.2013

UA1.110.01
10418-13

28.05.2013
26.05.2016

UA1.110.01
13532-13

30.05.2013
28.05.2015

Агрінол», 71100,
Запорізька обл., м.
Бердянськ, вул.
Будівельна, 3а, код
ЄДРПОУ 32365441
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «АТ
МЕХАНІКА»,
03680, м. Київ, вул.
Виборзька, 92, код
ЄДРПОУ 23721759

Технічні умови», ТУ У
23.2-30802090-006-2003
«Мастило «Агрінол
ЖРО». Технічні умови»
прокладки торцеві
для ізолюючих
стиків рейок Р50,
Р65, Р75 та UIC60
для верхньої будови
залізничної колії

обладнання
гальмове для
ТОВ «ЕК «ЗЕНІТ»
01030, м. Київ, вул.
рухомого складу
Коцюбинського, буд.
залізниць:
повітророзподільник
4Б, код ЄДРПОУ
36177394
и пасажирські типу
242-1-01
Публічному
акціонерному
башмаки
товариству
універсальні
«Ніжинський
гальмові И7-2520.00
механічний завод»,
та полози И716600, Чернігівська
2520.02 для
обл., м. Ніжин, вул.
залізничного
Б. Хмельницького,
транспорту
37, код ЄДРПОУ
14312565
KONCERN
«FARMAKOM
M.B.» ŠABAC
колодки гальмівні
LIVNICA
чавунні секційні тип
«POŽEGA»
«С» для локомотивів
a.d.Bakionička 14,
31210 Požega,
Республіка Сербія

ТУ У 30.2-23721759022:2013 «Прокладки
торцеві для ізолюючих
стиків рейок Р50, Р65,
Р75 та UIC60. Технічні
умови»

Нормативної
документації

У У 35.2-14312565023:2009 «Башмак
універсальний
гальмовий. Тех-нічні
умови» (крім пункту
1.3), КД И7-2520.00СБ,
КД И7-2520.02

ГОСТ 1205-73,
креслення ЛП.72.04

За період квітня 2013р. - травня 2013р. Органом сертифікації "Дортранстелеком"
було видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

UA1.093.007
4325-13

Дата
реєстрації
та термін
дії
12.04.201317.04.2017

Виданий

Продукція

ТОВ
НВП Трансмітери
кодові
"Укртранссигнал",
колійні
штепсельні
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Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ДСТУ 4151-2003
пп.5.1-5.4, 5.8

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ЄДРПОУ 30753379

цифрові
КПТШЦ1

КПТШЦ,

ТОВ
НВП
"Укртранссигнал",
ЄДРПОУ 30753379
ПП
НВП
"Завод
техніки
зв’язку
і
автоматики",
ЄДРПОУ 34167410

Приймач
диспетчерського
контролю ПК5-М
Стативи
кросової
системи
монтажу
СККМ,
СРКМ,
СРБКМ, СК, СР, СБП,
СК-ЕЦ1, СР-ЕЦ1, СБЕЦ1, СРП-ЕЦ1
ПП
НВП
"Завод Шафи
металеві
техніки
зв’язку
і релейні
ШМР,
автоматики",
ШМРВ, ШМРУ та
ЄДРПОУ 34167410
батарейні
ШМБ,
ШМБУ

UA1.093.007
4336-13

12.04.201311.04.2014

UA1.093.008
3332-13

22.04.201309.04.2018

UA1.093.008
3345-13

22.04.201309.04.2018

UA1.093.008
3373-13

22.04.201309.04.2018

ПП
НВП
"Завод Щитки
переїзної
техніки
зв’язку
і сигналізації ЩПС-2У,
автоматики",
ЩПС-4П, ЩПС-4С
ЄДРПОУ 34167410

UA1.093.010
8436-13

27.05.201326.05.2014

BETAMONT-ES s.r.o., система
IČO 44379641
мікропроцесорної
централізації стрілок
та сигналів ESB-UA
для станції Доманинці
Львівської залізниці
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ступінь жорсткості
3, пп. 5.5, 5.6
ступінь жорсткості
4; ДСТУ 4178-2003
(рівень вимог 4),
ТУ У 27.930753379-036:2013
"Трансмітери
кодові колійні
штепсельні
цифрові. Технічні
умови"
ГОСТ 12.2.007-75,
ГОСТ 14254-96
ТУ У 31.234167410-002:2010
"Стативи кросової
системи монтажу.
Технічні умови"
ТУ У 31.234167410-008:2006
"Шафи металеві
релейні ШМР та
батарейні ШМБ.
Технічні умови"
ТУ У 31.234167410-011:2010
"Щитки переїзної
сигналізації ЩПС.
Технічні умови"
ДСТУ 4151-2003
пп.5.1-5.4, 5.7, 5.8
ступінь жорсткості
3, пп. 5.5, 5.6
ступінь жорсткості
4; ДСТУ 4178-2003
(рівень вимог 4,
етапи життєвого
циклу В.1-В.5);
Технічного
завдання на
розробку системи
мікропроцесорної
централізації
стрілок та сигналів
ESB-UA фірми
"BETAMONT-ES

Вісник сертифікації залізничного транспорту
s.r.o." ст.
Доманинці
Львівської
залізниці

Державним підприємством „Орган з сертифікації АСУ УПП ЗТ”
інформацію не надано.
За період квітня 2013р.- травня 2013р. 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

Виданий

Продукція

Amsted Rail Company,
Inc., юридична адреса:
1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware
UА1.098.006 01.04.2013 р.19801, USA (США)
3429-13
24.05.2014 р.
адреса виробництва:
1700 Walnut Street,
Granite City, L 62040,
USA (США)

Рама бокова двовісного
візка моделі 18-7020
вантажного вагона ТН
ЗЕД 8607, ДКПП
27.52.10
(25.99.29),серійне
виробництво

Amsted Rail Company,
Inc., юридична адреса:
1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware
UА1.098.00634 01.04.2013 р.19801, USA (США)
30-13
24.05.2014 р.
адреса виробництва:
1700 Walnut Street,
Granite City, L 62040,
USA (США)

Балка надресорна
двовісного візка моделі
18-7020 вантажного
вагона ТН ЗЕД 8607,
ДКПП 27.52.10
(25.99.29),серійне
виробництво

Концерн „FARMAKOM
MB ŠABAC LIVNICA
„POŽEGA” a.d. код 081UА1.098.006 03.04.2013 р.07217013, 31210,
5881-13
02.04.2015 р.
BAKIONIČKA, 14,
POŽEGA-SRBIJA
(Республіка Сербія)

Колодка чавунна
гальмова вагонна типу
С, ТН ЗЕД 8607,
серійне виробництво

UА1.098.006 03.04.2013 р.- Концерн „FARMAKOM Колодка гальмівна
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Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ОСТ 24.153.08-78
„Тележки двухосные
грузовых вагонов
колеи 1520 мм.
Детали литые
стальные.Технически
е требования”, ОСТ
32.183-2001, НБ ЖТ
ТМ 02-98,Т 06.08, ТТ
ЦВ-32-695-2006
ОСТ 24.153.0878„Тележки двухосные
грузовых вагонов
колеи 1520 мм.
Детали литые
стальные.Технически
е требования”, ОСТ
32.183-2001,НБ ЖТ
ТМ 02-98,Т 06.08, ТТ
ЦВ-32-695-2006
ГОСТ 1205-73
„Колодки чугунные,
тормозные для
вагонов и тендеров
железных
дорог”широкой
колеи. Конструкция
и основные размеры”
ГОСТ 28186-89

Вісник сертифікації залізничного транспорту
типу „Ф” з металевим „Колодки тормозные
каркасом для
для моторвагонного
моторвагонного
подвижного состава.
рухомого складу, ТН
Технические
ЗЕД 8607,серійне
условия”
виробництво
Колодка чавунна типу
Концерн „FARMAKOM
М (колодка гальмівна
ГОСТ 30249-97
MB ŠABAC LIVNICA
гребенева із сірого
„Колодки тормозные
„POŽEGA” a.d.код 081UА1.098.006 03.04.2013 р.модифікованого
чугунные для
07217013,31210,
5885-13
02.04.2015 р.
чавуну для
локомотивов.
BAKIONIČKA, 14,
локомотивів),ТН ЗЕД
Технические
POŽEGA-SRBIJA
8607,серійне
условия”
(Республіка Сербія)
виробництво
ГОСТ 22253-76
„Аппараты
ТОВ „ЛОЗІВСЬКИЙ
Апарат поглинальний
поглощающие
КОВАЛЬСЬКОПМКП-110 (для
пружинноМЕХАНІЧНИЙ
UА1.098.006 08.04.2013 р.залізничного рухомого фрикционные для
ЗАВОД”,код ЄДРПОУ
9841-13
07.04.2015 р.
складу),ДКПП
подвижного состава
32565419,64602, м.
35.20.40(30.20.40),серій
железных дорог
Лозова Харківської обл.,
не виробництво
колеи 1520 мм.
вул. Свободи, 24
Технические
условия”
ТОВ
„Укрзалізничпром”, код
Кришка люка
ТУ У 30.2-32082194ЄДРПОУ
UА1.098.00722 10.04.2013 р.напіввагона,ДКПП
001: „Кришка люка
32082194,93200, м.
10-13
09.04.2015 р.
35.20.40(30.20.40),серій напіввагона. Технічні
Первомайськ
не виробництво
умови”
Луганської обл.,вул.
Макушкіна, 2А
ПАТ „Крюківський
Вагони електропоїзду
ДСТУ 4493:2005
вагонобудівний
ЕКр1 моделей 62-7066, „Вагони магістральні
завод”,код ЄДРПОУ
UА1.098.00722 10.04.2013 р.62-7067, 62-7068, 62пасажирські дизель05763814,39621, м.
11-13
01.12.2016 р.
7069, 62-7070,ДКПП
та електропотягів.
КременчукПолтавської
35.20.32(30.20.32),серій
Вимоги щодо
обл.,вул. І. Приходька,
не виробництво
безпеки”
139
ПАТ „Стахановський
ТУ У 35.2-00210890вагонобудівний
Напіввагон моделі 12026:2009
UА1.098.007 10.04.2013 р.- завод”,код ЄДРПОУ 9046,ДКПП
„Напіввагон. Модель
2545-13
19.08.2017 р. 00210890, 94013, м. 35.20.33(30.20.33),серій
12-9046. Технічні
Стаханов Луганської не виробництво
умови”
обл.,проспект Леніна, 67
ДСТУ 3445-96
ПУБЛИЧНЕ
Вагон-цистерна для
АКЦІОНЕРНЕ
хімічних вантажів
(ГОСТ 10674UА1.098.007 12.04.2013 р.ТОВАРИСТВО
моделі 15-1610-10,
97)„Вагони-цистерни
3876-13
09.09.2015 р.
„АЗОВЗАГАЛЬМАШ”, ДКПП
магістральних
код ЄДРПОУ 13504334 35.20.33(30.20.33),серій залізниць колії 1520
5883-13

02.04.2015 р. MB ŠABAC LIVNICA
„POŽEGA” a.d. код 08107217013, 31210,
BAKIONIČKA, 14,
POŽEGA-SRBIJA
(Республіка Сербія)
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
87535, м. Маріуполь
Донецької обл., пл.
Машинобудівельників, 1
ТОВ
„Укртранспневматика”,
UА1.098.007 15.04.2013 р.- код ЄДРПОУ 33486527,
4950-13
29.12.2016 р. 42200, м. Лебедин
Сумської обл., вул.
Сумська, 92

UА1.098.007
4951-13

UА1.098.008
2387-13

UА1.098.008
4785-13

UА1.098.008
4863-13

UА1.098.008
9049-13

не виробництво

мм. Загальні технічні
умови”

ТУ 24.05.928-89
Регулятор гальмівних
„Регуляторы
важільних передач
тормозных
РТРП-300,ДКПП
рычажных передач
35.20.40(30.20.40),серій
РТРП.Технические
не виробництво
условия”
ОСТ 24.290.17-88
ТОВ
Циліндр гальмівний
„Цилиндры
„Укртранспневматика”, 710 (для залізничного
тормозные
15.04.2013 р.- код ЄДРПОУ 33486527, рухомого
подвижного состава
29.12.2016 р.
42200, м. Лебедин
складу),ДКПП
железных
дорог.Общие
35.20.40(30.20.40),серій
Сумської обл.,вул.
Сумська, 92
не виробництво
технические
условия”
ТОВ „ЛИВАРНИЙ
ДІМ”,код ЄДРПОУ
СОУ МПП 45.04038290639,01103, м. Київ, Корпус букси типу 1
112:2006„Букси для
вул. Кіквідзе,буд. 26, (для колісних пар
колісних пар
22.04.2013 р.- офіс 68 на продукцію вантажних вагонів),ТН
пасажирського і
21.04.2014 р. ZheJiang FULANKE ЗЕД 8607,ДКПП
вантажного рухомого
PRECISION CASTING 35.20.40(30.20.40),серій
складу. Технічні
Co., Limited,YouBu, не виробництво
умови”
LanXi, ZheJiang, China
(КНР)
ТОВ „ТРАНСМАШ”,
код ЄДРПОУ 32887752,
ГОСТ 9246-79
юридична адреса: 49044, Візок двовісний моделі „Тележки двухосные
м. Дніпропетровськ,вул. 18-100, тип 2(для
грузовых вагонов
24.04.2013 р.- Дзержинського, 15А-3, вантажних вагонів
магистральных
18.04.2017 р.
кв. 3; адреса
залізниць),ДКПП
железных дорог
виробництва: 50106, м. 35.20.40(30.20.40),серій колеи 1520 (1524)
Кривий Ріг
не виробництво
мм. Технические
Дніпропетровської обл.,
условия”
вул. Коломойцевська, 25
ТУ У 30.2ТОВ
Крани кульові умовні
33486527-003:2013
„Укртранспневматика номери 4300, 4300В
„Крани кульові для
24.04.2013 р.”, код ЄДРПОУ
(1-20-4),4301 (1-20-3),
пневматичних
29.12.2016 р. 33486527,42200, м.
4325Б, ДКПП
систем рухомого
Лебедин Сумської
35.20.40(30.20.40),сері
складу залізниць.
обл.,вул. Сумська, 92 йне виробництво
Технічні умови”
ТОВ „АрмаПром”,код Авторежим 265А-1
ТУ У 35.2ЄДРПОУ
гальмового
32602434-025:2008
29.04.2013 р.32602434,юр. адреса: обладнання
„Авторежими
28.04.2015 р.
01103, м. Київ, вул.
вантажних вагонів,
гальмового
Кіквідзе, 13,адреса
ДКПП 35.20.40
обладнання
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виробництва: 41300,
м.
КролевецьСумської
обл., вул. Франка, 19

(30.20.40),серійне
виробництво

ООО
„Вагоностроительная
UА1.098.009 08.05.2013 р.- компания”, 3700, г.
4859-13
07.05.2015 р.
Рустави,ул.
Мазниашвили, №2,
Грузія

Напіввагон моделі 129880, ТН ЗЕД 8606,
серійне виробництво

ООО
„Вагоностроительная
UА1.098.009 08.05.2013 р.- компания”, 3700, г.
4860-13
07.05.2015 р.
Рустави, ул.
Мазниашвили, №2,
Грузія

Вагон-хопер для зерна
та інших харчових
сипких вантажів
моделі 19-9882 ТН
ЗЕД 8606,серійне
виробництво

Пружини циліндричні
гвинтові внутрішні
візків двовісних
моделі 18-7055 (для
вантажних
вагонів),ДКПП
35.20.40(30.20.40),сері
йне виробництво
Пружини циліндричні
ПАТ „Крюківський
гвинтові зовнішні
вагонобудівний
візків двовісних
завод”, код ЄДРПОУ
UА1.098.010 16.05.2013 р.моделі 18-7055 (для
05763814,39621, м.
0003-13
01.12.2016 р.
вантажних
Кременчук
вагонів),ДКПП
Полтавської обл., вул.
35.20.40(30.20.40),сері
І. Приходька, 139
йне виробництво
ПАТ „Крюківський
вагонобудівний
завод”, код ЄДРПОУ
UА1.098.010 16.05.2013 р.05763814, 39621, м.
0001-13
01.12.2016 р.
Кременчук
Полтавської обл., вул.
І. Приходька, 139

ПАТ „Крюківський
вагонобудівний
завод”, код ЄДРПОУ
UА1.098.010 16.05.2013 р.05763814, 39621, м.
0004-13
01.12.2016 р.
Кременчук
Полтавської обл., вул.
І. Приходька, 139

Візки двовісні моделі
18-7055 (для
вантажних вагонів),
ДКПП 35.20.40
(30.20.40),серійне
виробництво

ПАТ „Крюківський
UА1.098.010 16.05.2013 р.вагонобудівний
0005-13
01.12.2016 р. завод”, код ЄДРПОУ
05763814,39621, м.

Тріангелі гальмівної
важільної передачі
візків двовісних
моделі 18-7055 (для
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вантажних вагонів.
Технічні умови”
ГОСТ 26725-97
„Полувагоны
четырехосные
универсальные
магистральных
железных дорог
колеи 1520 мм.
Общие технические
условия”
ДСТУ 3851-99
(ГОСТ 30243.3-99)
„Вагони-хопери
криті колії 1520 мм
для сипких
вантажів. Загальні
технічні умови
ДСТУ ГОСТ
1452:2007„Пружин
и циліндричні
гвинтові візків та
ударно-тягових
приладів рухомого
складу залізниць.
Технічні умови”
ДСТУ ГОСТ
1452:2007„Пружин
и циліндричні
гвинтові візків та
ударно-тягових
приладів рухомого
складу залізниць.
Технічні умови”
ГОСТ 9246-79
„Тележки
двухосные
грузовых вагонов
магистральных
железных дорог
колеи1520 (1524)
мм. Технические
условия”
ГОСТ 4686-74
„Триангели
тормозной
рычажной передачи

тележек грузовых

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Кременчук
вантажних вагонів),
Полтавської обл., вул. ДКПП
І. Приходька, 139
35.20.40(30.20.40),сері
йне виробництво

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
UА1.098.010 21.05.2013 р.„СТАЛЬ”,код
3807-13
20.05.2015 р. ЄДРПОУ 13386478
91005, м. Луганськ,
вул. Фрунзе, буд. 107
Д

Корпус автозчепу СА3 залізничного
рухомого складу
(кресленик
1835.01.001),ДКПП
27.52.10(25.99.29),сері
йне виробництво

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
UА1.098.010 21.05.2013 р.„СТАЛЬ”, код
3810-13
20.05.2015 р. ЄДРПОУ 13386478
91005, м. Луганськ,
вул. Фрунзе, буд. 107
Д

Автозчеп СА-3
залізничного
рухомого складу
(кресленик
1835.01.000
СБ),ДКПП
35.20.40(30.20.40),сері
йне виробництво
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вагонов
магистральных
железных дорог
колеи 1520 (1524)
мм. Технические
условия”
ГОСТ 22703-91
„Детали литые
автосцепного
устройства
подвижного состава
железных дорог
колеи 1520 мм.
Общие технические
условия”
ТУ У 35.232258888-574:2008
„Автозчеп СА-3.
Технічні умови”

Вісник сертифікації залізничного транспорту

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ АТЕСТАТІВ
Напротязі квітня 2013р. – травня 2013р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” були видані такі атестати виробництв:
Реєстраційний
№

UA3.099.0154-13

Дата
реєстрації
та термін
дії

23.04.2013
26.02.2016

Виданий

Продукція

Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ДОСЛІДНОМЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД "КАРПАТИ
81652, Львівська обл.,
м. Новий Розділ, вул.
Ходорівська 4

- 49 -

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)

Капітальний та
деповський ремонт
вантажних вагонів 4х вісних критих
вагонів моделей: 11066, 11-217, 11-270,
11-276, 11-274, 11К001, 11-264, 11ГОСТ 15.601-98
К651, 11-260, 11"СРПП.
280, 11-66; 4-х
Техническое
вісних напіввагонів
обслуживание и
моделей: 12-532, 12ремонт техники.
1000, 12-753, 12-757,
Основные
12-119, 12-141, 12положения" пп.
132, 12-127, 12-764,
4.2; 6.3; 7.1; 7.4;
12-142; 12-1592, 127.5; 8.1; 8.6; ЦВ1505; 4-х вісних
0017 "Вантажні
платформ з
вагони залізниць
металевими бортами
України колії
моделей: 13-401, 131520 (1524) мм.
4012, 13-926; 4-х
Правила з
вісних платформ для
деповського
великовантажних
ремонту"; ЦВконтейнерів
0016 "Вантажні
моделей: 13-470, 13вагони залізниць
9004, 13-935; 4-х
України колії
вісних платформ для
1520 мм. Правила
лісоматеріалів
капітального
моделей: 23-4000,23ремонту".
4028, 23-925; 4-х
вісних платформ для
лісоматеріалів
моделей: 23-4000,234028, 23-925; 4-х
вісних вагон-хоперів
для мінеральних
добрив моделей: 11-

Вісник сертифікації залізничного транспорту
740, 19-923, 19-921;
4-х вісних критих
вагон-хоперів для
цементу моделей:
11-715, 19-758; 4-х
вісних критих вагонхоперів для зерна
моделей: 11-739, 19752, 19-756 4-х
вісних вагон-хоперів
для гарячих
обкотишів моделі
20-480; 4-х вісних
вагон-самоскидів
моделей: 31-656, 31638, 31-661, 31-945;
4-х вісних хопердозаторів моделей:
20-Х15, 20-Х351;
рами, візків,
автозчепу, автогальм
4-х вісних цистерн
моделей: 15-1443,
15-1566, 15-854, 151569, 15-1519, 151602, 15-908R, 15903R; 4-х вісних
напіввагонів
моделей 12-9745, 129745-01; 4-х вісних
критих вагонівхоперів для зерна та
інших харчових
вантажів моделі 199951.

UA3.099.0187-13

29.05.2013
28.05.2016

Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"АДС СЕРВІС", 03150
м. Київ, вул.
Новопирогівська, 50;
адреса виробництва:
80074, Львівська обл.
м. Великі Мости, вул.
Львівська, 2В
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ремонту та
обслуговування
акумуляторів
лужних: - нікельзалізних тягових
серій FL, FM,
ТНЖШ та нікелькадмієвих серій KL,
KM, KH, KLM

пп. 4.2; 6.3; 7.1;
7.4; 7.5; 8.1; 8.6
ГОСТ 15.601-98
"СРПП.
Техническое
обслуживание и
ремонт техники.
Основные
положения"; ЦЛ 0086
"Акумуляторні
батареї
пасажирських
вагонів".
"Керівництво з

Вісник сертифікації залізничного транспорту
ремонту та
експлуатації";
ЕААЛ 563.533050 Комплект
документів на
технологічний
процес на
обслуговування
та ремонт
акумуляторів серії
FL i FM, КL i КM,
КН, ТНЖШ.

За період квітня 2013р.- травня 2013р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») атестати виробництв не
видавались.
За період квітня 2013р. – травня 2013р. ДП «Харківський орган з
сертифікації залізничного транспорту» атестати виробництв не видавались.
Протягом
квітня
2013р.
–
травня
2013р.
ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” було видано наступні сертифікати в системі
ДП “ДОСЗТ”
Реєстрацій
ний №

RCU.004413

Дата
реєстрації
та термін
дії

19.04.2013
26.04.2015

Виданий

Продукція

Публічному
акціонерному
товариству
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських
вагонів", 49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

п.п. 3.3; 3.10; 3.13;
3.17; 3.22; 3.23; 5.10;
5.11; 5.13; 5.15; 6.2;
6.9; 6.15 ДСТУ 4049Вагон пасажирський
2001 "Вагони
некупейний
пасажирські
модернізований
магістральні
(кресленик:
локомотивної тяги.
27.00.00.00.000СБ)
Вимоги безпеки", п.п.
(30.20.32)
1.6.1, 1.6.7 ТУ У 35.200554514-001-2002
"Вагон пасажирський
некупейний
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RCU.004513

Публічному
акціонерному
товариству
"Дніпропетровський
19.04.2013
завод з ремонту та
26.04.2015
будівництва
пасажирських вагонів",
49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10

Вагон пасажирський
купейний
модернізований
(кресленик:
46.00.00.00.000-28.0)
(30.20.32)

RCU.004613

Публічному
акціонерному
товариству
"Дніпропетровський
19.04.2013
завод з ремонту та
26.04.2015
будівництва
пасажирських вагонів",
49024, м.
Дніпропетровськ,
вул. Універсальна, 10

Вагон пасажирський
купейний
модернізований
(кресленик:
46.00.00.00.000-28.2)
(30.20.32)

RCU.004713

Публічне акціонерне
товариство
26.04.2013
"Старокраматорський
25.04.2014
машинобудівний
завод", 84302, Донецька

Машина
щебенеочисна RM80 UHR (30.20.31)
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модернізований
п.п. 3.3; 3.10; 3.13;
3.17; 3.22; 3.23; 5.10;
5.11; 5.13; 5.15; 6.2;
6.8; 6.9; 6.15 ДСТУ
4049-2001 "Вагони
пасажирські
магістральні
локомотивної тяги.
Вимоги безпеки", п.п.
1.6.1, 1.6.7 ТУ У 35.200554514-002-2002
"Вагон пасажирський
купейний
модернізований по
проекту
46.00.00.00.000,
обладнаний
установкою
кондиціювання
повітря. Технічні
умови" та кресленику
46.00.00.00.000-28.0.
п.п. 3.3; 3.10; 3.13;
3.17; 3.22; 3.23; 5.10;
5.11; 5.13; 5.15; 6.2;
6.8; 6.9; 6.15 ДСТУ
4049-2001 "Вагони
пасажирські
магістральні
локомотивної тяги.
Вимоги безпеки", п.п.
1.6.1, 1.6.7 ТУ У 35.200554514-002-2002
"Вагон пасажирський
купейний
модернізований по
проекту
46.00.00.00.000,
обладнаний
установкою
кондиціювання
повітря. Технічні
умови" та кресленику
46.00.00.00.000-28.2.
п.1.1.1 Таблиці 1 (поз.
1-11, 14, 16-18, 22-29,
31-39), 1.1.22.1.11.1.22.1.3, 1.1.22.2.1,
1.1.22.2.8, 1.1.22.2.9,
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обл. м. Краматорськ,
вул. Горького, 2

RCU.004813

Odlewnia Zeliwa
Bydgoszcz Sp. z o.o, ul.
22.05.2013
Zygmunta Augusta 11,
21.05.2015
85-082 Bydgoszsz,
Польща..

RCU.004913

Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz Spolka
22.05.2013
Akcyjna Holding,
20.05.2018
Польща, 85-082
Bydgozscz, ul. Zygmunta
Augusta 11.

RCU.005013

Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz Spolka
22.05.2013
Akcyjna Holding,
20.05.2018
Польща, 85-082
Bydgozscz, ul. Zygmunta
Augusta 11.

RCU.005113

Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz Spolka
22.05.2013
Akcyjna Holding,
20.05.2018
Польща, 85-082
Bydgozscz, ul. Zygmunta

1.1.22.2.11, 1.1.22.3.11.1.22.3.5, 1.1.22.3.8,
1.1.22.3.14,
1.1.22.13.21.1.22.13.6,
1.1.22.13.91.1.22.13.15,
1.1.22.14.10, 2.2.12.2.9 ТУ У 35.205763642-003:2011
"Машина
щебенеочисна RM 80
UHR. Технічні
умови"
п.4.4; п.4.6; п.4.7;
п.4.9; п.4.10; п.4.11;
п.4.12; п.4.13, п.4.14,
Колодки тормозные п.4.15; п.4.16; п.4.17
чугунные
(без химического
локомотивные типа состава) ГОСТ 30249"W14" (30.20.4097 "Колодки
тормозные чугунные
30.00)
для локомотивов.
Технические
условия".
ДСТУ 4493:2005
Двохсекційний
"Вагони магістральні
дизельний поїзд
пасажирські дизель 630М для
та електропотягів.
пасажирських
Вимоги щодо
перевезень, із
безпеки" (по
швидкістю до 120
показникам та
км/год (30.20.20характеристикам
00.00)
зазначеним в
Додатках 1, 2, 3, 4).
ДСТУ 4493:2005
Двохсекційний
"Вагони магістральні
дизельний поїзд 630 пасажирські дизель Мі для
та електропотягів.
пасажирських
Вимоги щодо
перевезень, із
безпеки" (по
швидкістю до 120
показникам та
км/год (30.20.20характеристикам
00.00)
зазначеним в
Додатках 1, 2, 3, 4).
Односекційний
ДСТУ 4493:2005
дизельний поїзд
"Вагони магістральні
620М для
пасажирські дизель пасажирських
та електропотягів.
перевезень, із
Вимоги щодо
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швидкістю до 120
км/год (30.20.2000.00)

Augusta 11.

RCU.005213

Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz Spolka
22.05.2013
Akcyjna Holding,
20.05.2018
Польща, 85-082
Bydgozscz, ul. Zygmunta
Augusta 11.

Двохсекційний
дизельний поїзд 630
МіL для
пасажирських
перевезень, із
швидкістю до 140
км/год (30.20.2000.00)

безпеки" (по
показникам та
характеристикам
зазначеним в
Додатках 1, 2, 3, 4).
ДСТУ 4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські дизель та електропотягів.
Вимоги щодо
безпеки" (по
показникам та
характеристикам
зазначеним в
Додатках 1, 2, 3, 4).

За період квітня 2013р -травня 2013р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” було скасовано чи призупинено такі сертифікати та атестати:
Реєстрацій
-ний №

UA1.099.01
60047-11

UA1.099.00
88337-09

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

Продукція

01.11.2011
31.10.2013

ТзОВ
"Львівцентробуд",
81135, Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра, вул.
Б.Хмельницького, 27

07.12.2009
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

пп. 1.1, 1.2 (в т.ч.
табл.1; табл.2), 1.5
стики зварні рейок
ТУ У 35.2-30268559типу Р65
261:2009 "Стики
залізничних колій та
зварні рейок типу Р65
елементів їх
залізничних колій та
з'єднань, що
елементів їх з'єднань,
виконані
що виконані
безпосередньо на
безпосередньо на
колії методом
колії методом
алюмінотермітного
алюмінотермітного
зварювання
зварювання. Технічні
умови".
зовнішнього вигляду,
основних параметрів
та геометричних
розмірів, циклічного
пружний рейковий
навантаження,
з'єднувач типу ПРЗвеличини
65
зневуглецьованого
шару, відсутності
захисного покриття,
параметрів
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UA1.099.00
88344-09

UA1.099.00
88334-09

UA1.099.00
88343-09

UA1.099.00
88345-09

UA1.099.00
88340-09

07.12.2009
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

стики клеєболтові
ізолюючі
високоміцні типу
КІВ 65

07.12.2009
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

Анкер закладний
АЗ-2 для пружних
колійних скріплень
КПП-5

07.12.2009
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

клема пружна типу
КП-5.2 проміжного
скріплення типу
КПП-5

07.12.2009
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

шайби плоскі типу
ШП-1 для рейкових
скріплень типу КБ

07.12.2009
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

вкладиші ізолюючі
підпружні типів
ВІП-65.1, ВІП-65.1С, ВІП-60.1-В, ВІП60.1-З, ВІП-60.1-ЗС, ВІП-60.1-В-С з
термопластів для
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контактних
поверхонь, твердості,
матеріалу.
зовнішнього вигляду,
геометричних
параметрів;
електричному опору
ізоляційних
прокладок та стику
після виготовлення,
після 24 годин
зволоження та після
циклічного
навантаження; опору
зсуву, моменту зриву
гайок.
зовнішнього вигляду,
форми та розмірів,
макроструктури,
поверхні зламу
анкеру, механічних
властивостей, маси,
стану поверхні.
зовнішнього вигляду,
стану поверхні,
форми та розмірів,
зусилля притиснення
рейки, твердості
поверхні, глибини
зневуглецьованого
шару, мікроструктури
сталі, витривалості
робочої та
монтажної,
пружності, маси,
маркування.
параметрів і розмірів,
маси, зовнішнього
вигляду, матеріалу
для виготовлення
шайб, захисного
покриття, маркування
форми та розмірів,
зовнішнього вигляду,
стану поверхні,
електричного опору у
сухому стані,
твердості,
водовбирання,
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укладання на рейки
типів Р 65, Р50,
UIC60 і скріплення
проміжного типу
КПП-5

UA1.099.00
88336-09

UA1.099.00
88342-09

UA1.099.00
88341-09

07.12.2009
26.11.2014

07.12.2009
26.11.2014

07.12.2009
26.11.2014

масловбирання,
ударної міцності,
сприймання при
циклічному впливі
підвищеної
температури, впливу
кліматичних
факторів, маси,
маркування
зовнішнього вигляду,
кольору, форми,
розмірів, маси, стану
поверхні, твердості,
статичної жорсткості
при стисненні,
компенсуючої сили,
водовбирання,
масловбирання,
зберігання фізико
механічних
властивостей після
впливу кліматичних
факторів та
маркування

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

Прокладки
підрейкові типів
ПРП-2.1, ПРП-2.2,
ПРП-2.3, ПРП-2.4,
ПРП-2.5 для рейок
типу Р 50 та Р 65 з
пружним
скріпленням

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

прокладки
підрейкові гумові
типів ПРЦП-4,
ПРЦП-5, ПРЦП-6 та
прокладки
нашпальні гумові
типів ПНЦП 31-1,
ПНЦПД-5, ПНЦПС33, ПНЦПС-34,
ПНД-1 для рейкової
колії з рейками типу
Р65

основних розмірів,
зовнішнього вигляду,
фізико-механічних
показників гум, маси
прокладок,
маркування

Втулки ізолюючі
для рейкових
скріплень типу КБ

форми та розмірів,
зовнішнього вигляду
та кольору,
електричного опору,
водовбирання,
масловбирання; сили,
руйнуючої втулку
при згинанні,
розтягнені, стисканні
в спеціальному
пристрої, ударної
в'язкості, сприймання
підвищеної
температури

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27
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UA1.099.00
26776-10

UA1.099.00
91331-09

UA1.099.01
23018-10

UA1.099.01
23020-10

01.04.2010
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

15.12.2009
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

29.09.2010
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

29.09.2010
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

вироби ізолюючі для основних розмірів,
рейок типу Р50:
форми, маси,
прокладки бокові
зовнішнього вигляду
ПБ-50, прокладки
та кольору, питомого
торцеві ПТ-50,
об'ємного опору,
планки під болти
граничного
ПЛ-50, прокладки
напруження при
нижні ПН-50, втулки
стисненні,
В-50; вироби
водовбирання,
ізолюючі для рейок
збереження фізикотипу Р65: прокладки
механічних
бокові ПБ-65,
властивостей при дії
прокладки торцеві
кліматичних
ПТ-65, планки під
факторів, вимогам до
болти ПЛ-65
виробів, маркування
форми та розмірів,
зовнішнього вигляду
та кольору, питомого
об'ємного
електричного опору,
фізико-механічних
накладки ізолюючі
показників,
стикові НІС-65 для
навантаження у
рейок типу Р65
стику, твердості,
водовбирання,
масловбирання,
впливу кліматичних
факторів, маси,
маркування
п.п. 1; 2; 3; 4; 5 табл.1
та п.1.5 ТУ У 35.2скріплення проміжні
30268559-118:2009
пружні КПП-5,
"Скріплення
КПП-5М
проміжні пружні типу
КПП-5. Технічні
умови"
зовнішнього вигляду,
стану поверхні,
форми та розмірів,
зусилля притиснення
рейки, твердості
клема пружна типу
поверхні, глибини
КП-5.4 проміжного
зневуглецьованого
скріплення типу
шару, мікроструктури
КПП-5 (КПП-5М)
сталі, витривалості
робочої та
монтажної,
пружності, маси,
маркування
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29.09.2010
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

29.09.2010
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ", 81135,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул.
Б.Хмельницького, 27

UA1.099.01
56641-11

27.10.2011
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ",
81135, Львівська обл. ,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул
Б.Хмельницького, 27.

UA1.099.01
56638-11

27.10.2011
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ",
81135, Львівська обл. ,

UA1.099.01
23083-10

UA1.099.01
23082-10

форми та розмірів,
зовнішнього вигляду,
стану поверхні,
електричного опору у
Вкладиші ізолюючі
сухому стані,
підпружні типів ВІтвердості,
М з термопластів
водовбирання,
для укладання на
масловбирання,
рейки типів Р 65 в
ударної міцності,
скріплення
сприймання при
модернізовані типу
циклічному впливі
КПП-5М
підвищеної
температури, впливу
кліматичних
факторів, маси,
маркування
зовнішнього вигляду,
кольору, форми,
розмірів, маси, стану
поверхні, твердості,
статичної жорсткості
Прокладки
при стисненні,
підрейкові типів
компенсуючої сили,
ПРП-3.2 для рейок
водовбирання,
типу Р 65 з пружним
масловбирання,
скріпленням
зберігання фізико
механічних
властивостей після
впливу кліматичних
факторів та
маркування
форми та розмірів,
зовнішнього вигляду,
стану поверхні,
електричного опору у
сухому стані,
твердості,
водовбирання,
Вкладиші ізолюючі
масловбирання,
підпружні типів ВІударної міцності,
К з термопластів
сприймання при
циклічному впливі
підвищеної
температури, впливу
кліматичних
факторів,ресурсу по
кількості
Прокладки
зовнішнього вигляду,
підрейкові ПРП-3.2кольору, форми,
К для рейок типу
розмірів, маси, стану
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Пустомитівський
район, с. Зубра , вул
Б.Хмельницького, 27.

27.10.2011
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ",
81135, Львівська обл. ,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул
Б.Хмельницького, 27.

27.10.2011
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ",
81135, Львівська обл. ,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул
Б.Хмельницького, 27.

UA1.099.01
56650-11

27.10.2011
26.11.2014

ТзОВ "НВП
"ІНТЕРТЕРМ",
81135, Львівська обл. ,
Пустомитівський
район, с. Зубра , вул
Б.Хмельницького, 27.

UA1.099.00

04.04.2013

ПУБЛІЧНЕ

UA1.099.01
56636-11

UA1.099.01
56642-11

поверхні, твердості,
статичної жорсткості
при стисненні,
компенсуючої сили,
водовбирання,
масловбирання,
зберігання фізико
механічних
властивостей після
впливу кліматичних
факторів та
маркування
зовнішнього вигляду,
стану поверхні,
форми та розмірів,
макроструктури,
глибини
анкер закладний АЗзневуглецьованого
2.К для пружних
шару, поверхні зламу
колійних скріплень
анкеру, механічних
КПП-5.
властивостей, маси,
маркування, що
встановлені в ТУ У
35.2-30268559070:2007 "
зовнішнього вигляду,
кольору, форми,
розмірів, маси, стану
поверхні,
електричного опору у
сухому стані,
втулки регулювальні
твердості,
ВР-65-К-2-3 для
водовбирання,
проміжних
масловбирання,
скріплень
сприймання
підвищеної
температури при
циклічному впливі,
впливу кліматичних
факторів та
маркування
п.п. 1; 2; 3; 4 табл.2
та п.1,2; 1.6 ТУ У
35.2-33133794006:2010 Вузли
скріплення проміжні
пружні КПП-5К
скріплень
проміжних пружних
типу КПП-5К.
Технічні умови.
Переводи стрілочні
конструкторської
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Р65 та Р50 з
пружним
скріпленням
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67735-13
перевидача

29.08.2016

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬ
КИЙ СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД", 49098, м.
Дніпропетровськ, вул.
Білостоцького, 181

UA1.099.00
65023-13

02.04.2013
01.04.2015

Общество с
ограниченной
ответственностью
"НИИЭФА-ЭНЕРГО",
196641, Російська
Федерація, г. СанктПетербург, п.
Металлострой,
промзона
"Металлострой",
дорога на
Металлострой, д.3,
корп. 2.

UA3.099.00
84-13
Розширенн

28.02.2013
26.02.2016

Товариству з
обмеженою
відповідальністю

магістральні,
промислового
транспорту та
метрополітену типів
Р65; Р50 колії 1520
мм і 1524 мм,
контррейки відбійні
(згідно додаткам
№1, №2, №3, №4,
№5, №6, №7, №8,
№9. №10, №11,
№12, №13);
перетини глухі
(згідно додаткам
№13, №14);
хрестовини (згідно
додатку №14);
башмакоскидачі
(згідно додатку
№14); пристрій
зрівнювальний типу
Р65 проекту
У1016.00.000;
механізм перевідний
проекту №1709.000
(30.20.40)

документації і
креслень,
виготовлення і
складання,
маркування,
комплектності щодо
вимог СОУ 45.08000034045-002:2007
"З'єднання та
пересічення
залізничних колій.
Загальні технічні
умови", ТУ У 35.230268559-151:2011
"З'єднання і
перетинання
залізничних колій.
Технічні умови"

п.3.3.7 ГОСТ
12.2.007.0-75
"Система стандартов
безопасности труда.
Изделия
электротехнические.
Общие требования
безопасности", п.2.16
Термінали
ГОСТ 12997-84
інтелектуальні
"Изделия ГСП.
приєднань 27,5 кВ
Общие технические
(34 позиції згідно
условия", п.п.5.1, 5.2,
додатку №1)
7.1, 7.4, 7.8.2, 7.8.3,
7.9 ГОСТ 22789-94
(МЭК 439-1-85),
"Устройства
комплектные
низковольтные.
Общие технические
требования и методы
испытания"
капітального та
ГОСТ 15.601-98
деповського ремонту "СРПП. Техническое
вантажних вагонів 4обслуживание и
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я галузі

UA1.099.00
55996-13
перевидача

UA1.099.00
55998-13
перевидача

UA1.099.00
55999-13
перевидача

UA1.099.00
56001-13
перевидача

х вісних критих
вагонів моделей:
Додаток 1

"ДОСЛІДНОМЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД "КАРПАТИ
81652, Львівська обл.,
м. Новий Розділ, вул.
Ходорівська 4

21.03.2013
20.03.2014

Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz Spolka
Akcyjna Holding,
Польща, 85-082
Bydgozscz, ul.
Zygmunta Augusta 11.

Двохсекційний
дизельний поїзд
630М для
пасажирських
перевезень, із
швидкістю до 120
км/год (30.20.2000.00)

21.03.2013
20.03.2014

Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz Spolka
Akcyjna Holding,
Польща, 85-082
Bydgozscz, ul.
Zygmunta Augusta 11.

Односекційний
дизельний поїзд
620М для
пасажирських
перевезень, із
швидкістю до 120
км/год (30.20.2000.00)

21.03.2013
20.03.2014

Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz Spolka
Akcyjna Holding,
Польща, 85-082
Bydgozscz, ul.
Zygmunta Augusta 11.

Двохсекційний
дизельний поїзд 630
МіL для
пасажирських
перевезень, із
швидкістю до 140
км/год (30.20.2000.00)

Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz Spolka
Akcyjna Holding,
Польща, 85-082
Bydgozscz, ul.
Zygmunta Augusta 11.

Двохсекційний
дизельний поїзд 630
Мі для
пасажирських
перевезень, із
швидкістю до 120
км/год (30.20.2000.00)

21.03.2013
20.03.2014

- 61 -

ремонт техники.
Основные
положения" пп. 4.2;
6.3; 7.1; 7.4; 7.5; 8.1;
8.6 Додаток 2
ДСТУ 4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські дизель та електропотягів.
Вимоги щодо
безпеки" (по
показникам та
характеристикам
зазначеним в
Додатках 1, 2, 3, 4).
ДСТУ 4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські дизель та електропотягів.
Вимоги щодо
безпеки" (по
показникам та
характеристикам
зазначеним в
Додатках 1, 2, 3, 4 ).
ДСТУ 4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські дизель та електропотягів.
Вимоги щодо
безпеки" (по
показникам та
характеристикам
зазначеним в
Додатках 1, 2, 3, 4 ).
ДСТУ 4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські дизель та електропотягів.
Вимоги щодо
безпеки" (по
показникам та
характеристикам
зазначеним в
Додатках 1, 2, 3, 4 ).

Вісник сертифікації залізничного транспорту
За період квітня 2013р -травня 2013р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» було скасовано чи призупинено такі сертифікати та
атестати:
Реєстрацій
-ний №

UA1.110.02
35148-12

Дата
реєстрації
та термін
дії

20.12.2012
19.12.2015

Виданий

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

ГОСТ 19791-74
Товариство з
«Смазка
обмеженою
железнодорожная ЛЗвідповідальністю
ЦНИИ. Технические
«Російсько-Українське мастило залізничне
условия», ТУ У 23.2спільне Науково«ЛЗ-ЦНИИ»,
30802090-019-2003
виробниче
мастило «Агрінол
«Мастила редукторні
підприємство
ЖРО», мастило
«Агрінол СТП-р».
Агрінол», 71100,
редукторне «Агрінол
Технічні умови», ТУ
Запорізька обл., м.
СТП-3р»
У 23.2-30802090-006Бердянськ, вул.
2003 «Мастило
Будівельна, 3а, код
«Агрінол ЖРО».
ЄДРПОУ 32365441
Технічні умови»
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
Напротязі квітня 2013р .- травня 2013р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1.
ТОВ «Світлофори»
2.
ПАТ «ЗЗЗШ»
3.
ДУВП УТОС
4.
ТОВ «Інтер»
5.
ТОВ «ВО Індустріал –Сервіс»
6.
ТОВ «Криворізький шпалопросочувальний комплекс»
7.
ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
8.
ТОВ «ДАК-Енергетика»
9.
ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал»
10. ТОВ «ТД Постачальник 2007»
11. ПрАТ «Конотопський РМЗ»
12. ВЧД Каховка
13. ТОВ «Нікопольський ЛМЗ»
14. BONATRANS GROUP as
15. ПАТ «Дніпровагонмаш»
16. ТОВ «Уральские локомотивы»
17. Фірма АВК
18. ТОВ «ЛЕМЗ»
19. ТОВ «Білоцерківський завод ТРІБО»
20. ТОВ «ТРІБО РЕЙЛ»
21. Вагонне депо Куп’янськ
22. ДП «Укрспецвагон»
23. ПАТ «Дніпровагонрембуд»
24. ПАТ «Донецьксталь»
Напротязі квітня 2013р. - травня 2013р. «Дортранстелеком» провів такі
технічні нагляди:
НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД
За період квітня 2013р. – травня 2013р. ДП «Харківський орган з сертифікації
залізничного транспорту» було проведено такі технічні нагляди:
1. ПАТ «Зміївський Експериментально-Механічний завод» «Зміївметалосервіс».
2. ТДВ «ДЗТУ».
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Протягом квітня 2013р. – травня 2013р. ОС ПВ ДП „УкрНДІВ” було
проведено технічні нагляди за виготовленням сертифікованої продукції та за
атестованим виробництвом на наступних підприємствах:
1
2
3
4

ПрАТ «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ім. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;
ТОВ «Запорізький сталеливарний завод»;
ОАО «Вагоностроительная компанмя (Грузия);
AmstedRail (США).

Державним підприємством „Орган з сертифікації АСУ УПП ЗТ” інформацію
не надано.
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