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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ДО

У В А Г И!

Рішенням центральної групи енергетичного аудиту № 5 від 27.11.2013 та державним
Агенством з енергоефективності та енергозбереження України Державне
підприємство "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного
транспорту" отримало право на проведення енергетичного аудиту.
В результаті проведення енергетичного аудиту Замовник отримує професійну оцінку
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємства та
рекомендації щодо підвищення ефективності використання енергії, що є важливою
складовою в досягненні Замовником енергетичної та фінансової стійкості.
У разі зацікавленості просимо звертатися за телефонами:
+38 (056) 787 18 42
+38 (056) 791 60 47
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УДК 62 – 219.3
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ВРАЩЕНИЮ И
ДИАМЕТРОМ ШАРИКОВЫХ И РОЛИКОВЫХ
ОПОРНО ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ
Бондаренко Л.М. к.т.н., доцент, Колбун В.В. к.т.н., доцент Дніпропетровський національний
університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, Жаковський О.Д. к.т.н., доцент
ДП "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту"

Опорно поворотные устройства (ОПУ) кранов с опорно – поворотным кругом
(шариковые, роликовые) воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки, не
требуют центрирующих и удерживающих устройств, компактны, надежны и
долговечны, поэтому в настоящее время получают наибольшее распространение по
сравнению с ОПУ с неподвижной или вращающейся колоннами.
Если для определения допускаемых нагрузок на ОПУ имеются графики, то для
определения сопротивления вращению применяется приведенный коэффициент
сопротивления вращению (w=0,01 для шариковых кругов и w=0,012 для роликовых).
Величины w получены экспериментально и для более точного знания их величины
необходимо иметь аналитические зависимости, которые содержали бы общепринятые
механические константы и размеры.
Если нагрузка на группу шариков (роликов) изменяется от ноля до допустимой
величины примерно по линейному закону, то при определении сопротивления
качению группы всю нагрузку можно привести на один шарик [1].
Для ОПУ распределим реакции моментов М от груза на два диаметрально
расположенных шарика (ролика).
Момент М будем считать постоянным, а диаметр круга изменять в реальных
пределах. Радиус дорожки катания для шарикового ОПУ примем равным rд=0,515dш.

Рис. 1. Расчетная схема шарикового поворотного круга
Поскольку реакция, воспринимаемая левым и правым шариками равна N=M/D,
то исходя из теории контактных напряжений Герца можно найти радиус шарика в
зависимости от D. В случае равенства модулей упругости при вдавливании для
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материалов шарика и беговой дорожки, атакже при равенстве коэффициента Пуассона
0,3 [2]
rш =

0,125 ⋅ n P ⋅ E

σ

⋅

np ⋅ N

σ ⋅ cos β

,

(1)

где nр – коэффициент, зависящий от соотношения коэффициентов уравнения эллипса
касания; σ – допускаемые контактные напряжения при первоначальном точечном
контакте; Е – модуль упругости материалов шарика и беговой дорожки; β – угол
наклона реакции.
Полуширина пятна контакта в направлении движения шарика
b = 1,384 ⋅ n B ⋅ 3

N ⋅ rш
,
E ⋅ cos β

(2)

где nВ – коэффициент, зависящий от тех же параметров, что и nр. Отметим, что при
rд=0,515dш, А/В=0,029 и nр=0,63, а nВ=0,41.
В [3] доказано, что коэффициент трения качения может быть найден
аналитически через величину b и при первоначальном точечном контакте
k = 0,22 ⋅ n B ⋅ 3

N ⋅ rш
⋅ exp(0,2 ⋅ rш ) .
E ⋅ cos β

(3)

Сопротивление вращению ОПУ с учетом двух шариков
W=

n
σ
2⋅k ⋅ N
= 1,76 ⋅ B ⋅ N ⋅
⋅ exp(0,2 ⋅ rш ) ,
rш
nP
E ⋅ cos β

(4)

а момент, необходимый для поворота ОПУ
M ВР. Ш = 0,88 ⋅

nB σ ⋅ M
⋅
⋅ exp(0,2 ⋅ rш ) .
n P E ⋅ cos β

(5)

Для роликового ОПУ при допущении, что диаметр ролика dР равен его длине
В, получим аналогичные выше приведенным формулы
N ⋅E
,
cos β

(1а)

b = 1,08 ⋅

N
,
E ⋅ cos β

(2а)

k = 0,24 ⋅

N
⋅ exp(−1,2 ⋅ rP ) ,
E ⋅ cos β

(3а)

rP =

0,3

σ

⋅

W = 1,6 ⋅ N ⋅
M BP. P

σ

⋅ exp(−1,2 ⋅ rP ) ,
E ⋅ cos β
σ ⋅ DCP
= 0,8 ⋅ N ⋅
⋅ exp(−1,2 ⋅ rP ) .
E ⋅ cos β

(4а)
(5а)

Зависимости радиусов шарика и ролика от диаметра круга при М=700 кНм;
σ=1400 МПа для шариков и σ=980 МПа для роликов; Е=2,1·105 МПа показаны на рис.
2а, а сопротивление повороту – на рис. 2б.
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Рис. 2 Зависимости от диаметра круга ОПУ: 1, 2 – радиуса условного
расчетного шарика и ролика (а); 1`, 2` - момента на преодоление сопротивлений
качению шариков и роликов
Анализ формул (4), (4а), (5), (5а) и графиков на рис. 2а и 2б позволяет сделать
следующие выводы:
-расчетный радиус шариков и роликов нелинейно уменьшается с увеличением
диаметра круга и при D=0,6 м и D=3 м его величина отличается более чем в 2 раза как
для шариков, так и для роликов;
-момент на преодоление сил трения качению как для шарикового, так и для
роликового ОПУ нелинейно уменьшается с увеличением диаметра круга и разница в
величинах достигает 3% для шарикового и 8% для роликового ОПУ.
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УДК 656

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ
ЛОГІСТИЧНОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Швець В. Я. —д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери Державного
ВНЗ «НГУ»; Кочерга А.В. — інженер по стандартизації ГП «ДОСЖТ»

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена поняттю та використанню такого інструменту, як
логістичний аудит. Розглянуті основні проблеми логістичного аудиту на
підприємствах та запропоновані методи їх удосконалення.
ABSTRACT
The article describes the concept and using such tool as logistics audit.
Considered the main problems of logistics audit at the enterprises and the methods of
their improvement.
Ключові слова: логістика; логістичний аудит; транспорт; складське
господарство; запаси і закупівлі, збут.
Keywords: logistics; logistics audit; transportation, warehousing, inventory and
procurement, sales.
На сьогоднішній день реалії такі, що підприємства шукають будь-які
способи зменшення витрат, тобто переходять від звичного скорочення
заробітної плати і штату співробітників, до більш глибокого аналізу витрат і
пошуку інструментів для вирішення цього завдання. Одним з таких інструментів
є логістичний аудит. Для того щоб зрозуміти, що таке логістичний аудит і в
чому його відмінність від звичайної бухгалтерської перевірки, слід
відштовхуватися від формулювання аудиту в цілому. Одне з найбільш
поширених визначень поняття «аудит» — процедура незалежної оцінки
системи, процесу, проекту або продукту [1].
Логістичний аудит — перспективний інструмент аналізу в логістиці, який
дозволяє виявляти «вузькі місця» всіх складових ланцюжка поставок,
встановити причинно-наслідкові зв'язки й запропонувати методи вирішення цих
проблем як на рівні всієї логістичної системи (підприємства), так і в окремих
функціональних областях [2].
Логістичний аудит необхідний для будь-яких підприємств, де існують
функції логістики. Результати його проведення можуть бути також використані
в різних цілях. Іноді аудит передує, виокремлює і структурує цілі й потреби
підприємства в конкретній області, наприклад закупівлі або збуті.
Практично всі експерти з логістики використовують один порядок
проведення логістичного аудиту (рис.1).
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Перевірка системи
управління
логістичної
діяльності

Перевірка системи
планування
логістичної
діяльності

Аудит закупівельної
логістики

Аудит транспортної
логістики

Аудит розподільної
логістики

Аудит виробничої
логістики

Аналіз організації
складських процесів

Аудит логістичного
сервісу

Аудит інформаційної
логістики

Оцінка ефективності
логістичної
діяльності
Рис. 1 — Порядок проведення логістичного аудиту

Після проведення логістичного аудиту, можна швидко виявити основні
організаційні, технологічні, технічні та інформаційні проблеми, характерні для
багатьох сучасних підприємств, що знаходяться у стадії розвитку.
Зазвичай основні логістичні проблеми підприємств містяться в таких
функціональних областях, що наведенні у Табл. 1.
Таблиця 1— Основні логістичні проблеми підприємств

Функціональна
область
1

Транспорт

Проблема
2
Проблеми, що виникають з транспортним
обслуговуванням великих підприємств, пов'язані з
переходом на ринкові механізми господарювання,
особливо гостро позначилися на зовнішніх перевезеннях,
які виконуються залізничним транспортом.
При нестабільних поставках і мінімальних
складських запасах сировини рішення транспортної
проблеми підприємств неможливе без більш тісної
ув'язки роботи транспорту і виробництва на всіх етапах
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Продовження таблиці 1

1

2
просування вагонопотоку.
Суттєво ця проблема виникає у пунктах взаємодії
залізничного транспорту і виробничих цехів, які
здійснюють
вивантаження-завантаження
вагонів
зовнішнього
парку
через
транспортно-вантажні
комплекси.
Аналіз процесу переробки вагонів, що йдуть під
навантаження, показав, що в даний час до 70%
тривалості їх обороту припадає на прийом сировини і
відвантаження готової продукції.

Складське
господарство

Основними проблемами складського господарства
на підприємствах є: непропорційне збільшення часу
підбору замовлення; «втрати» товару на складі; висока
складність проведення інвентаризації; залежність від
персоналу складу.
Але на сьогоднішній день стабілізація ринку,
збільшення
прибутку
дозволили
підприємствам
розширити масштаби діяльності — вийти на нові ринки,
збільшити обсяги виробництва, оптимізувати логістичні
процеси.
Автоматизація логістичних процесів підприємства в
частині управління складським господарством дозволяє
більш ефективно управляти запасами товарноматеріальних ресурсів.
Це дозволяє знизити витрати при плануванні
майбутніх закупівель та підвищити ефективність
діяльності як окремих служб, так і підприємства в
цілому, оптимізувати використання складських площ і
обсягів, скоротити витрати на складське зберігання,
зменшити час на проведення всіх складських операцій,
скоротити кількість помилкових операцій, підвищити
точність і оперативність обліку продукції, а також
продуктивність праці [3].

Управління
запасами і
закупівлями

Незлагоджена робота закупівель і виробництва,
проблемна робота виробництва в частині браку і
термінів виконання замовлення є одними з основних
проблем. Також багато підприємств зіштовхуються з
такою проблемою, як відсутність перевірки сировини,
що надійшла по параметрам замовлення.
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1

2
Закупівлі завжди знаходяться в залежності від
наявних запасів і планів продажів. Основна робота
системи взаємозв'язку між закупівлями і запасами
полягає у своєчасності і коректності інформації: якщо
планування було зроблено своєчасно і коректно,
фінансовою службою будуть підготовлені необхідні
фінансові кошти, і закупівлі будуть виконанні вчасно і
в необхідному обсязі.
Вирішити наявні проблеми можна за допомогою
того, що спеціалісту з закупівлі слід додати бізнеспроцес відправки копії заявки на сировину спеціалісту
складу підприємства; виконувати перевірку по
параметрам сировини, що надходить; додати в товарнооблікову систему функцію обліку відсутньої на наявні
замовлення сировину.

Управління
збутом

Провинна за несвоєчасне і неякісне виконання
замовлень ділиться навпіл між відділами продажів і
логістики. Причина багатьох проблем у тому, що
менеджери мотивовані на обсяг продажів. У бажанні
продати більше вони приймають замовлення з будьякими вимогами за обсягами, асортименту і термінам. У
результаті відділ логістики несе витрати, які не
впливають на бонуси відділу продажів, але впливають
на загальну ефективність роботи підприємства.
Знайти причини багатьох проблем і визначити
шляхи їх вирішення можна за допомогою навіть
найпростішого методу аудиту, що складається з трьох
етапів: опитування та анкетування менеджменту для
складання системи вимог до логістики; АВС/XYZ аналіз
в розрізі штук, палет і замовлень; аналіз роботи
персоналу (статистика, хронометраж, опис робочих
систем і місць).

Важливу роль у вдосконаленні методів логістичного контролю та
запровадженні механізмів логістичного аудиту відіграє створення умов для
підготовки і атестації аудиторів які б працювали у сфері логістики. Необхідно
створити адекватну методологічну та нормативну основу для проведення аудиту
логістичної діяльності зокрема розробити й затвердити зміни і доповнення в
чинне законодавство, які б регулювали особливості проведення логістичного
аудиту [4].
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Слід більш ґрунтовно підходити до підбору відповідних фахівців та їх
подальшої теоретичної та професійної підготовки. Тому мають бути розроблені
відповідні програми навчання а також порядок атестації фахівців з логістичного
аудиту. Також до проведення логістичного аудиту на підприємствах слід
залучати незалежних аудиторів.
Аудитору слід прагнути встановити, чи намагалось підприємство, що
перевіряється, ставити цілі, які зміцнюють взаємозв'язок між трьома факторами:
корпоративними цілями, потребами споживачів та очікуваннями ринку. Після
цього організація повинна збалансувати необхідність підвищення внутрішньої
ефективності та необхідність покращення зовнішньої діяльності. Жодне з цих
покращень окремо не може вважатися «достатнім» чи «недостатнім».
Одна з областей, яка може бути проблематичною, — знання того, що є
розумним ринковим орієнтиром. Єдиним справжнім рішенням є перевірка, як
організація визначила цей пропонований рівень поліпшення, як вона оцінила
пов'язані ризики і як це пов'язано з вимогами споживача і моніторингом
зворотного зв'язку щодо задоволеності споживача.
Слід контролювати, як загальні корпоративні цілі були переведені у
внутрішні вимоги відповідних процесів, і як відбувається поширення і
моніторинг цих вимог. Тому слід шукати свідчення того, що підприємство
аналізує дані, отримані від моніторингу процесів, і потім використовує
результати для оцінювання ефективності процесів та/або поліпшення «виходів»
процесів. Одним з пунктів, на який слід звернути особливу увагу, є узгодженість
способів, за допомогою яких поліпшення якогось одного процесу вносить
внесок у досягнення загальних цілей. Важливо забезпечити, щоб це не
викликало конфлікту при досягненні інших цілей.
Нереалістично очікувати, що підприємство здійснює поліпшення у всіх
потенційно можливих напрямках одночасно. Отже, коли підприємство виявило
можливості для поліпшення, і коли такі поліпшення вважаються
обґрунтованими, необхідно вирішити, як ці поліпшення можуть бути
реалізовані, ґрунтуючись на наявних у розпорядженні підприємства ресурсах..
Висновок
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що система
логістики сучасних підприємств вимагає кваліфікованого і компетентного
персоналу, високопродуктивних технологій, щонайменше якісного складського і
транспортного устаткування. Найголовніше часом визнання керівництвом факту
наявності системних проблем у цій сфері у себе на підприємстві. Недоліки
можуть бути різними від елементарної непідготовленості персоналу до проблем
в організації системи управління підприємством. Проте проведення часткової
реорганізації якоїсь проблеми власними зусиллями, як правило не вирішує її,
тому що відсутній комплексний незалежний погляд на всю систему логістики. І
саме тому, більшість підприємств звертаються до такого поняття, як
логістичний аудит.
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Отже проведення логістичного аудиту на підприємствах, призводить до
найголовнішого результату — оцінці незалежною компанією по можливості всіх
аспектів логістичного ланцюга.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ТРАМВАЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Мицко Р.С. к.т.н. директор ДП "ДОСЗТ", Самойлов П.С. начальник відділу розвитку ДП
"ДОСЗТ"; Тищенко О.С., інженер з науково-технічної інформації II кат. ДП "ДОСЗТ"

Анотація – проведено аналіз, та розглянуті напрямки розвитку пасажирського
міського транспорту, зокрема трамваїв.
Ключеві слова: міський електротранспорт, проблеми, майбутній розвиток
Постановка проблеми: Із зростанням обсягів перевезень та кількості
транспортних засобів посилюється негативний вплив міського транспорту на
навколишнє середовище і безпосередньо на людину. Обсяг викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря щорічно зростає в результаті
збільшення кількості індивідуальних транспортних засобів на вулицях великого
міста. Тотальна автомобілізація спричиняє затори і дорожньо-транспортні
пригоди.
Пріоритетом транспортної політики сучасного великого міста стає розвиток
перевезень громадським (масовим) транспортом, а саме електричним, оскільки
він є екологічно чистим та безпечним видом транспорту.
Пасажирський міський електротранспорт сучасного великого міста являє собою
складну соціально-економічну систему, елементи якої здійснюють перевезення
пасажирів між центрами пасажиропотоків. Сучасні стандарти життя зумовлюють
зростання потреб населення в більш швидкому, але в той же час зручному і
безпечному транспортуванні.
Аналіз останніх досліджень. Транспортна рухливість населення сучасного
великого міста зростає, що вимагає розвитку системи міського пасажирського
транспорту на засадах чіткої взаємодії різних видів транспорту. Дослідження
транспортних систем великих країни дає можливість зробити наступний
висновок: перевізники повинні функціонувати узгоджено як між собою, так і
стосовно споживача – населення міста. Неврегульованість ринку міських
пасажирських перевезень негативно позначається на фінансовому стані
підприємств громадського транспорту та на якості послуг.
В сучасних умовах і найближчому майбутньому показником соціальної
ефективності функціонування вітчизняних підприємств міського пасажирського
транспорту повинна виступати якість послуг, що надаються, на основі
прийнятних для споживачів цін . Отже, стратегія розвитку міського громадського
транспорту повинна бути спрямована на досягнення високої економічної
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ефективності роботи вітчизняних транспортних підприємств, зростання якості
перевезень та забезпечення екологічної безпеки міст.
Формулювання цілей статті: Метою статті є аналіз трамвайного парку України, та
визначення напрямків розвитку трамвайного господарства.
Основна частина. Міський електротранспорт, а саме трамваї функціонують в 23
містах, забезпечуючи більше половини міських пасажироперевезень.
Починаючи з 1991 року практично припинився розвиток, склалася стійка
тенденція до зменшення обсягів пасажироперевезень, погіршення якості
транспортного обслуговування населення та зниження рівня безпеки руху.
Обсяги пасажироперевезень зменшилися в деяких містах майже у два рази, а
рухомий склад - на третину. Як наслідок, в окремих містах скоротилася
протяжність трамвайних колій.
Згідно даних наведених на офіційному сайті корпорації Укрелектротранс
трамвайний парк Україні налічує 2694 одиниці різних модифікацій, з них всього
пасажирських вагонів 2382 одиниці, консервованих 63 одиниць, службових
вагонів 312 одиниць.
Інвентарний парк трамвайних вагонів в Україні станом на 01.01.2013р.
складається з 33 різних типів вагонів, які вказані в таблиці 1.
Таблиця 1.
Структура трамвайного парку України
№
п.
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Модіфікація трамвайних вагонів

Кількість вагонів

Міраж
Ве 4/4,4/6
ЛТ-10
Гота В-57
Гота Т-57
ЛМ-71-153
ЮК-Т6-Б5
КТМ-5М3
КТМ-8
КТМ71-611
КТМ71-623
Т-38ПА
КТМ71-619
Т-3SU-CS
T-3D
T-3П
Т-3
Т-3М

44
72
1
3
10
3
8
343
67
11
3
4
10
14
26
8
1206
190
16
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Х
МТВ-82
КТ-4D
Т-4SU
КТ-4SU
КЗR-N
Татра Т 4D МТ
Татра Т- 4D
Татра Т- 84D
К-1
К-1М
Т3-UA-3
TR843
К-1М-8
71-154М-К

1
1
22
16
170
16
29
10
9
71
3
5
1
4
1

Вік трамваїв, які експлуатуються комунальними підприємствами України вказано
в таблиці 2.
Таблиця 2.
Експлуатаційний вік трамваїв в Україні.
Рік випуску
1909
1928
1931
1934
1940
1941
1952
1954
1957
1958
1959
1960
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Вік вагонів
104
85
82
79
73
72
61
59
56
55
54
53
51
50
49
48
47
46
45
44

Кількість вагонів
1
1
2
1
1
1
1
7
19
4
7
24
13
8
4
4
40
42
11
20
17
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1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

15
14
23
6
25
18
51
107
131
130
144
131
187
219
110
223
164
177
129
100
81
76
21
2493

За вище наведеними даними становиться зрозуміло що з 2694 одиниці 2493
одиниць трамвайних вагонів мають вік більше за 20 років, в процентному
відношенні це становить 92% від загальної кількості парку вагонів станом на
01.01.2013р.
У багатьох розвинутих країнах світу, де було скорочено або демонтовано
мережі міського електротранспорту, через 20-30 років у зв'язку
з
істотним
погіршенням показників транспортного сполучення і безпеки руху здійснювалися
значні капіталовкладення для його відновлення.
У світовій практиці перевага надається першочерговому
розвитку міського електротранспорту.
За даними Міжнародного союзу
громадського транспорту, більш як у 100 країнах світу проектуються,
будуються або реконструюються трамвайні лінії. При цьому значна увага
приділяється використанню новітніх технологій, які дають змогу збільшувати
швидкість і плавність руху, знижувати рівень шуму та інші негативні
наслідки впливу на навколишнє природне середовище, це супроводжується
багатьма чинниками які регулюють дотримання усіх технічних та технологічних
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норм . Одним з таких чинників є підтвердження відповідності виготовляємої
продукції вимогам державних та міжнародних стандартів.
Достатній обсяг електроенергії, що виробляється в Україні, створює
необхідні умови
для
подальшого
розвитку
інфраструктури міського
електротранспорту як найбільш сучасного та екологічно чистого виду
транспорту.
Проте
постійне
скорочення
парку трамвайних вагонів
спричиняє щорічне зменшення обсягів споживання електроенергії міським
електротранспортом,
при цьому збільшення обсягів споживання бензину і
дизельного палива пасажирським автотранспортом зростає у великій кількості
з кожним роком.
Ситуація, що склалася на міському електротранспорті, може негативно
вплинути на розвиток національної економіки,
стан навколишнього
природного середовища, а також призвести до збільшення обсягів імпорту
нафтопродуктів.
Висновки: Вирішення проблеми міського електричного транспорту, зокрема
трамваїв, може бути за рахунок залучення інвестиційних проектів які б
здійснювали відновлення рухомого складу, оновлення та реконструкції в цілому
інфраструктури міського електричного транспорту, зміцнення нормативноправової бази яка виконує регулювання сфері екологічної політики міст.
Один з основних чинників розвитку міського електричного транспорту а
саме трамваїв є підтвердження відповідності, продукції яка придбається для
потреб міського електричного транспорту.
Нормативно-законодавчі акти України, висувають конкретні вимоги до
проведення підтвердження відповідності в галузі міського електричного
транспорту.
Дніпропетровський орган сертифікації залізничного транспорту має
свідоцтво про призначення органу сертифікації в системі УкрСЕПРО та згідно
галузі акредитації може виконувати сертифікацію трамваїв, частин та деталей до
них, верхньої будови колії, користуючись нормативної та технічної документації.
Налагодженість системи підтвердження відповідності якості продукції, яка
придбається для потреб міського електричного транспорту підвищить якість
продукції, відповідальність виробників і створить концепцію при якої, виникне
оновлення технічної бази галузі міського електричного транспорту, сприятиме її
розвитку в майбутньому, дозволить
більш якісно надавати послуги при
перевезенні пасажирів, підняти рівень якості обслуговування пасажирів при циклі
перевезення.
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Реєстраційний
номер

Дата
видачі
Термін дії

Заявник (назва та
код ЄДРПОУ)

UA1.099.02123
09-13

04.10.2013
03.10.2014

UA1.099.02129
83-13

08.10.2013
07.10.2014

UA1.099.02178
76-13

25.10.2013
26.03.2015

ТОВАРИСТВУ З
Інвертор И-ПТПОБМЕЖЕНОЮ
1,6к-3,8к-50-УХЛ4
ВІДПОВІДАЛЬНІС
(27.11.50-55.00)
ТЮ "ДАКЕНЕРГЕТИКА",
51283,
Дніпропетровська
обл..,
Новомосковський рн, с. Піщанка, вул.
Степова 2А, 2Б, код
ЄДРПОУ 33165522.
ТОВ "ТОРГОВИЙ
Колодка секційна
ТУ У 35.2-23581034ДІМ "БУДКОМ",
для електровозів
060:2012 "Колодка
09100, Київська
серії ЧС (30.20.40секційна для
обл., м. Біла
30.00)
електровозів серії
Церква, вул.
ЧС. Технічні умови"
Гетьманська, 3, кв.
2, ЄДРПОУ
23581034.
ДП
Шпали
пп. 4.3.1.3, 4.4.1, 4.5.2,
"Старокостянтинівс
залізобетонні
4.6.1, 4.7.2 ДСТУ Б
ький завод
попередньо
В.2.6-2:2009, пп. 1.1залізобетонних
напружені типу Ш1- 1.3.1 (табл.1 пп. 1-10,
шпал", 31103, м.
3 для залізничної
12), 1.3.2-1.6.1 ТУ У
Старокостянтинів,
колії 1520 мм із
26.6-30268559Хмельницької обл.,
застосуванням
225:2009 "Шпали
вул. Ворошилова,
пластмасових
залізобетонні
22 код ЄДРПОУ
пустотоутворювачів
попередньо
з П - подібною
напружені типу Ш1-3
00282553
шайбою (23.61.12)
для залізничної колії
1520 мм із
застосуванням
пластмасових
пустотоутворювачів з
21

Назва продукції

Відповідає вимогам
(нормативний
документ, який
зареєстрований в
установленому
порядку)
п.п. 3.1.8, 3.3.1-3.3.5,
3.3.7, 3.6.4 ГОСТ
12.2.007.0-75; п. 1.2
ГОСТ 12.2.007.11-75;
п.п. 3.4.9, 3.5.2.13,
3.5.2.14, 3.5.3.3 ГОСТ
18142.1-85; п. 4.14
ГОСТ 1516.3-96.

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.02181
43-13

28.10.2013
24.10.2014

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

Блоки електричної
централізації типів
згідно додатку 1
(27.90.7)

UA1.099.02181
46-13

28.10.2013
24.10.2014

Реле типів згідно
додатку 1,2.
(27.12.2)

UA1.099.02184
80-13

28.10.2013
27.10.2014

UA1.099.02189
71-13

29.10.2013
28.10.2015

ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ТОРГОВИЙ
ДІМ
"ЕНЕРГЕТИЧНЕ
МАШИНОБУДУВА
ННЯ", 01054, м.
Київ, вул.
Дмитрівська, буд.
18/24, 10 поверх,
код ЄДРПОУ
37932631.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ ТОРГОВИЙ
ДІМ
"ПОСТАЧАЛЬНИК
-2007", 83050, м.
Донецьк, вул. Р.
Люксембург,
буд. 20б/2, код
ЄДРПОУ 35127494
ТОВ
"РЕМЖЕЛДОРТРА
НС", 50106,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул.
Коломійцевська, 2
(код ЄДРПОУ
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П - подібною
шайбою. Технічні
умови"
п.п. 3.1.8, 3.2.1, 3.9.1,
3.9.2 ГОСТ
12.2.007.0-75; п.п.
1.2.6; 1.3.2; 1.3.3; 1.5.2
ТУ 32 ЦШ 1893-80
"Блоки релейные
ОГ1-76. Технические
условия"; п.п. 1.2.3;
1.2.4; 1.2.5; 1.4.1 ТУ
32 ЦШ 33-76 "Блоки
релейные
электрической
централизации.
Технические
условия".
п.п. 3.1.8, 3.2.1, 3.9.1,
3.9.2 ГОСТ
12.2.007.0-75; та
нормативної
документації що
наведена в додатку
3,4.

шпали дерев'яні для
залізниць широкої
колії, непросочені,
типів І та ІІ
(16.10.10-10.00)

ДСТУ ГОСТ 78:2009
(ГОСТ 78-2004, IDT)
п.п. 4.3, 4.4, 5.1-5.5,
5.9, 5.11, 5.13, 5.14

візок тривісний
моделі 18-9823 (кр.
9823.00.00.000СБ)
(30.20.40-30.00)

ТУ У 35.2-33765963025:2011 "Візок
тривісний. Модель
18-9823. Технічні
умови".

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.02192
79-13

30.10.2013
29.10.2014

UA1.099.02195
30-13

30.10.2013
29.10.2014

UA1.099.02195
31-13

30.10.2013
29.10.2014

UA1.099.02245
74-13

15.11.2013
18.11.2015

33576086)
ТОВ "ВАГОНТРЕЙД УКРАЇНА",
01033, м. Київ, вул.
Володимирська, 67
(код ЄДРПОУ
36127034)

пари колісні 2 ЕЛ4
п.п. 4.3.1.1 - 4.3.1.5,
(кр. 5ТС.224.065СБ) 4.3.2.2 - 4.3.2.5, 4.3.2.7
(8 позицій згідно
- 4.3.2.12, 4.3.2.16 додатку) (30.20)
4.3.2.18, 4.3.3.1 4.3.3.4, 4.4.1 - 4.4.6,
4.4.8, 4.4.9, 4.4.14
ДСТУ ГОСТ
11018:2005 "Тяговий
рухомий склад
залізниць колії 1520
мм. Колісні пари.
Загальні технічні
умови (ГОСТ 110182000, IDT)"
Реле типів згідно
п.п. 3.1.8, 3.2.1, 3.9.1,
додатку 1 (27.12.2)
3.9.2 ГОСТ
(8536 49 00 90)
12.2.007.0-75; та
нормативної
документації що
наведена в додатку 2.

ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ТОРГОВИЙ
ДІМ
"ЕНЕРГЕТИЧНЕ
МАШИНОБУДУВА
ННЯ", 01054, м.
Київ, вул.
Дмитрівська, буд.
18/24, 10 поверх,
код ЄДРПОУ
37932631
ТОВАРИСТВУ З
Реле типів згідно
ОБМЕЖЕНОЮ
додатків 1,2.
ВІДПОВІДАЛЬНІС (27.12.2) (8536 49 00
ТЮ "ТОРГОВИЙ
90) (8536 41 90 90)
ДІМ
"ЕНЕРГЕТИЧНЕ
МАШИНОБУДУВА
ННЯ", 01054, м.
Київ, вул.
Дмитрівська, буд.
18/24, 10 поверх,
код ЄДРПОУ
37932631
Публічному
Вагон хоперакціонерному
дозатор моделі 19товариству
4101 (30.20.33)
"Дніпровагонмаш",
51925, м.
Дніпродзержинськ,
вул. Українська,
буд. 4, (код
ЄДРПОУ 05669819)
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п.п. 3.1.8, 3.2.1, 3.9.1,
3.9.2 ГОСТ
12.2.007.0-75; та
нормативної
документації що
наведена в додатку 3

ТУ У 3.0605669819.110-98
"Вагон хопер-дозатор
моделі 19-4101.
Технічні умови"

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.02247
09-13

15.11.2013
18.11.2015

ПАТ
"Дніпровагонмаш"
51925, м.
Дніпродзержинськ,
вул. Українська,
буд. 4, (код
ЄДРПОУ 05669819)

UA1.099.02267
95-13

22.11.2013
29.07.2016

UA1.099.02267
97-13

22.11.2013
29.07.2016

UA1.099.02289
89-13

28.11.2013
27.11.2014

Публічному
акціонерному
товариству
"Нововолинський
ливарний завод",
45403, Волинська
обл., м.
Нововолинськ, вул.
Луцька, 29 (код
ЄДРПОУ 05799344)
Публічному
акціонерному
товариству
"Нововолинський
ливарний завод",
45403, Волинська
обл., м.
Нововолинськ, вул.
Луцька, 29 (код
ЄДРПОУ 05799344)
Публічному
акціонерному
товариству
"Луганськтепловоз",
91005, м. Луганськ,
вул. Фрунзе, 107
(код ЄДРПОУ
05763797)
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Вагон-платформа
універсальна моделі
13-4012 та іі
модифікація вагонплатформа
універсальна з
обладнанням для
кріплення
лісоматеріалів (за
типом ВО-118)
моделі 13-4012-16
(30.20.33)
тяговий хомут (кр.
1835.00.001)
(30.20.40-30.00)

автозчеп СА-3
(виконання
1835.01.000,
1835.01.000-01 та
1835.01.000-02)
(30.20.40-30.00)

електровози
магістральні 2ЕЛ4
(креслення
1054.00.00.000)
(30.20.11-00.00)

ТУ У 35.2-05669819013:2005 "Вагониплатформи
універсальні. Технічні
умови"

ГОСТ 22703-91
"Детали литые
автосцепного
устройства
подвижного состава
железных дорог колеи
1520 мм. Общие
технические условия"
та кресленику
1835.00.001.
ТУ У 35.2-32258888574:2008 "Автозчеп
СА-3. Технічні
умови", кресленикам
1835.01.000 СБ,
1835.01.000-01 СБ,
1835.01.000-02 СБ.

пунктів зазначених в
(Додатку 1) ГОСТ
12.2.056-81 "Система
стандартов
безопасности труда.
Электровозы и
тепловозы колеи 1520
мм. Требования
безопасности", та
пунктів зазначених в
(Додатку 1)
"Магістральний
вантажний електровоз
постійного струму
2ЕЛ4-001 з
колекторними_
тяговими
електродвигунами.

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Технічне завдання на
№ 001-006" та
кресленням
1054.00.00.000.

За період жовтня 2013р. - листопада 2013р. Органом сертифікації
"Дортранстелеком" було видано наступні сертифікати та сертифікати на СУЯ:
Реєстраційний №

UA1.093.021
1389-13

Дата
реєстрації
та термін
дії
01.10.2013
29.09.2018

Виданий

Продукція

ТОВ НВП
"Укртранссигнал",
ЄДРПОУ 30753379

реле імпульсне
випрямне
безконтактне ИВБ

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ДСТУ 4151-2003;
ДСТУ 4178-2003
(рівень вимог 4);
ТУ У 27.130753379-005:2013
"Реле імпульсне
випрямне
безконтактне ИВБ.
Технічні умови"

За період жовтня 2013р. - листопада 2013р Державним підприємством „Орган
з сертифікації АСУ УПП ЗТ” було видано такі сертифікати:
Реєстраційний №

UA1.097.021
7693-13

Дата
реєстрації
та термін
дії
24.10.2013
23.10.2014

UA1.097.022
1835-13

07.11.2013
06.11.2014

UA1.097.022

14.11.2013

Виданий

Продукція

ПАТ
"ІВАНО- Тепловоз серії ТЭ33А
ФРАНКІВСЬКЦЕМЕ
НТ",
КОД
ЄДРПОУ:00292988
ПАТ
Локомотив дизельно«Укрспецтрансгаз»
гідравлічний
маневровий
серії
MDD-03 ГОСТ 24790
п.п. 1.4.1, 1.5.4, 1.5.5,
1.7.6, 1.7.7, 1.7.10,
1.8.1, 1.8.3, 1.8.5, 1.9.1,
1.9.7, 1.9.10, 1.10.1,
1.12.2, 1.12.3, 1.12.5,
5.1, 5.2
ТОВ
«НВО Втулки ізолюючі для
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Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ГОСТ 25463-82,п.п.
2.1,2.3,2.4.5,2.5.22.5.4,2.7.12.7.3,2.7.5,2.8.12
ГОСТ 24790 п.п.
1.4.1, 1.5.4, 1.5.5,
1.7.6, 1.7.7, 1.7.10,
1.8.1, 1.8.3, 1.8.5,
1.9.1, 1.9.7, 1.9.10,
1.10.1, 1.12.2,
1.12.3, 1.12.5, 5.1,
5.2
ТУ У 30.2-

Вісник сертифікації залізничного транспорту
4260-13

13.11.2016

UA1.097.022
4417-13

15.11.2013
14.11.2015

«СЄВЄРОДОНЕЦЬК
ИЙ
СКЛОПЛАСТИК»,ко
д ЄДРПОУ 36221647

роздільних скріплень
типу КБ

30268559-180:2012
«Втулки ізолюючі
для роздільних
скріплень типу КБ.
Технічні умови»
ЗАО
"Гомельский Колодки гальмівні для
ГОСТ 28186-89
"Колодки
вагоностроительный
моторвагонного
завод"
рухомого складу тип
тормозные для
"Ф"
моторвагонного
подвижного
состава.Технически
е условия"; ГОСТ
1205-73 "Колодки
чугунные
тормозные для
вагонов и тендеров
железных дорог
широкой колеи.
Конструкция и
основные размеры"

За період жовтня 2013р.- листопада 2013р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

UА1.098.021
1720-13

UА1.098.021
1721-13

UА1.098.021
2088-13

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

Продукція

Балки надресорні візка
вагона (кресленик R
78220), УКТ ЗЕД 8607,
кількістю – 4 шт.,
виробництва Amsted
Rail Company, Inc.,
USA (США)
Рами бокові візка
ПАТ „Крюківський
вагона (кресленики R
вагонобудівний завод”,
78221, R 78227) УКТ
код ЄДРПОУ 05763814,
ЗЕД 8607, кількістю –
39621, м. Кременчук
8 шт., виробництва
Полтавської обл., вул. І.
Amsted Rail Company,
Приходька, 139
Inc., USA (США)
ПАТ „Крюківський
вагонобудівний завод”, Вагон критий моделі
код ЄДРПОУ 05763814, 11-7038, ДКПП
39621, м. Кременчук 35.20.33 (30.20.33)
Полтавської обл., вул. І.

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)

ПАТ „Крюківський
вагонобудівний завод”,
03.10.2013 код ЄДРПОУ 05763814,
02.10.2014
39621, м. Кременчук
Полтавської обл., вул. І.
Приходька, 139

ОСТ 24.153.08-78,
ОСТ 32.183-2001, НБ
ЖТ ТМ 02-98, Т
06.08, ТТ ЦВ-32-6952006

03.10.2013
02.10.2014

ОСТ 24.153.08-78,
ОСТ 32.183-2001, НБ
ЖТ ТМ 02-98, Т
06.08, ТТ ЦВ-32-6952006

04.10.2013
01.12.2016
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ТУ У 35.2-05763814069:2008 „Вагон
критий моделі 117038. Технічні
умови”

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Приходька, 139

UА1.098.021
2114-13

UА1.098.021
4346-13

UА1.098.021
4347-13

UА1.098.021
4348-13

ПАТ „Крюківський
вагонобудівний завод”,
04.10.2013 код ЄДРПОУ 05763814,
01.12.2016
39621, м. Кременчук
Полтавської обл., вул. І.
Приходька, 139

14.10.2013
13.10.2015

14.10.2013
13.10.2015

14.10.2013
13.10.2015

UА1.098.021
4350-13

14.10.2013
13.10.2015

UА1.098.021
4352-13

14.10.2013
13.10.2015

ТОВ „ПРОМИСЛОВА
ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА
ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОБУДУВАНН
Я ІНТЕР КАР ГРУП”,
код ЄДРПОУ 33493948,
03028, м. Київ, вул.
Оскольська, 31
ТОВ „ПРОМИСЛОВА
ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА
ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОБУДУВАНН
Я ІНТЕР КАР ГРУП”,
код ЄДРПОУ 33493948,
03028, м. Київ, вул.
Оскольська, 31
ТОВ „ПРОМИСЛОВА
ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА
ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОБУДУВАНН
Я ІНТЕР КАР ГРУП”,
код ЄДРПОУ 33493948,
03028, м. Київ, вул.
Оскольська, 31
ТОВ „ПРОМИСЛОВА
ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА
ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОБУДУВАНН
Я ІНТЕР КАР ГРУП”,
код ЄДРПОУ 33493948,
03028, м. Київ, вул.
Оскольська, 31
ТОВ „ПРОМИСЛОВА
ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА
ТРАНСПОРТНОГО
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Візки двовісні моделі
18-9836 типу 3 (для
вантажних вагонів),
ДКПП 35.20.40
(30.20.40)

ГОСТ 9246-79
„Тележки двухосные
грузовых вагонов
магистральных
железных дорог
колеи 1520 (1524)
мм. Технические
условия”

Балка надресорна
(кресленик
ТУ У 30.2-334939489902.00.004)
007:2013 „Деталі литі
візка тривісного моделі
візка тривісного
18-9902, ДКПП
моделі 18-9902.
27.52.10 (25.99.29),
Технічні умови”
серійне виробництво
ПАТ „СТАЛЬ”
Рама бокова ліва
(кресленик
9902.00.003) візка
тривісного моделі 189902, ДКПП 27.52.10
(25.99.29), серійне
виробництво ПАТ
„СТАЛЬ”

ТУ У 30.2-33493948007:2013 „Деталі литі
візка тривісного
моделі 18-9902.
Технічні умови”

Рама бокова права
(кресленик
9902.00.002) візка
тривісного моделі 189902, ДКПП 27.52.10
(25.99.29), серійне
виробництво ПАТ
„СТАЛЬ”

ТУ У 30.2-33493948007:2013 „Деталі литі
візка тривісного
моделі 18-9902.
Технічні умови”

Балка шворнева
(кресленик
9902.00.001) візка
тривісного моделі 189902, ДКПП 27.52.10
(25.99.29), серійне
виробництво ПАТ
„СТАЛЬ”

ТУ У 30.2-33493948007:2013 „Деталі литі
візка тривісного
моделі 189902.Технічні умови”

Балансир (кресленик
9902.10.001) візка
тривісного моделі 189902, ДКПП 27.52.10

ТУ У 30.2-33493948007:2013 „Деталі литі
візка тривісного
моделі 18-9902.
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МАШИНОБУДУВАНН (25.99.29), серійне
Я ІНТЕР КАР ГРУП”, виробництво ПАТ
код ЄДРПОУ 33493948, „СТАЛЬ”
03028, м. Київ, вул.
Оскольська, 31

UА1.098.021
6274-13

21.10.2013
20.10.2015

UА1.098.021
6275-13

21.10.2013
20.10.2015

UА1.098.021
6301-13

21.10.2013
20.10.2015

UА1.098.021
6302-13

21.10.2013
20.10.2015

UА1.098.021
6303-13

21.10.2013
20.10.2015

UА1.098.021
8571-13

28.10.2013
27.10.2015

Технічні умови”

ГОСТ 4686-74
„Триангели
ТОВ
тормозной рычажной
Тріангель гальмівної
„Укрзалізничпром”, код
передачи тележек
важільної передачі
ЄДРПОУ 32082194,
грузовых вагонов
візків вантажних
93200, м. Первомайськ
магистральных
вагонів ДКПП 35.20.40
Луганської обл., вул.
железных дорог
(30.20.40)
Макушкіна, 2А
колеи 1520 (1524)
мм. Технические
условия”
ГОСТ 3269-78
„Башмак тормозной
ТОВ
Башмак гальмівний
„Укрзалізничпром”, код
неповоротный для
неповоротний для
ЄДРПОУ 32082194,
грузовых вагонов
вантажних вагонів
93200, м. Первомайськ
железных дорог
ДКПП 27.52.10
Луганської обл., вул.
колеи 1520 мм.
(25.99.29)
Макушкіна, 2А
Технические
условия”
ТОВ „АрмаПром”, код
Кран кульовий
ЄДРПОУ 32602434,
ТУ У 35.2-32602434роз’єднувальний 4300
юридична адреса:
021:2005 „Крани
(для гальмівної
01103, м. Київ, вул.
кульові
системи залізничного
Кіквідзе, 13, адреса
роз’єднувальні 4300,
рухомого складу),
виробництва: 41300, м.
4301, 4302, 4309.
ДКПП 35.20.40
Кролевець Сумської
Технічні умови”
(30.20.40)
обл., вул. Франка, 19
ТОВ „АрмаПром”, код
Кран кульовий
ЄДРПОУ 32602434,
ТУ У 35.2-32602434роз’єднувальний 4301
юридична адреса:
021:2005 „Крани
(для гальмівної
01103, м. Київ, вул.
кульові
системи залізничного
Кіквідзе, 13, адреса
роз’єднувальні 4300,
рухомого складу),
виробництва: 41300, м.
4301, 4302, 4309.
ДКПП 35.20.40
Кролевець Сумської
Технічні умови”
(30.20.40)
обл., вул. Франка, 19
ТОВ „АрмаПром”, код
ЄДРПОУ 32602434, Кран кінцевий 4304М
юридична адреса:
(для гальмівної
ТУ У 35.2-3260243401103, м. Київ, вул.
системи залізничного
020:2005 „Крани
Кіквідзе, 13, адреса
рухомого складу),
кінцеві. Технічні
виробництва: 41300, м. ДКПП
умови”
Кролевець Сумської 35.20.40(30.20.40)
обл., вул. Франка, 19
ТОВ „АрмаПром”,код Рукав з’єднувальний
ГОСТ 2593-82
ЄДРПОУ 32602434, Р17Б (для гальмівної
„Рукава
28
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юридична адреса:
01103, м. Київ, вул.
Кіквідзе, 13, адреса
виробництва: 41300, м.
Кролевець Сумської
обл., вул. Франка, 19

UА1.098.021 30.10.2013 р.9126-13
29.12.2016 р.

ТОВ „Укртранспневматика”,код
ЄДРПОУ 33486527,
42200, м. Лебедин
Сумської обл., вул.
Сумська, 92

UА1.098.021
9130-13

30.10.2013
29.12.2016

ТОВ „Укртранспневматика”, код
ЄДРПОУ 33486527,
42200, м. Лебедин
Сумської обл.,вул.
Сумська, 92

30.10.2013
29.12.2016

ТОВ „Укртранспневматика”,код
ЄДРПОУ 33486527,
42200, м. Лебедин
Сумської обл., вул.
Сумська, 92

30.10.2013
29.12.2016

ТОВ „Укртранспневматика”, код
ЄДРПОУ 33486527,
42200, м. Лебедин
Сумської обл.,вул.
Сумська, 92

UА1.098.021
9132-13

UА1.098.021
9133-13

UА1.098.022
0654-13

04.11.2013
03.11.2015

UА1.098.022
0655-13

04.11.2013
03.11.2015

RW CAST (ASIA)
LIMITED, 6651, 66/F,
The Center No. 99
Queens Road Central,
Hongkong (Гонконг),
за довіреністю ТОВ
„Ружоуська компанія
Тіанруй з
виробництва запасних
частин локомотивів та
вагонів”
RW CAST (ASIA)
LIMITED, 6651, 66/F,
29

системи залізничного
рухомого складу),
ДКПП 35.20.40
(30.20.40)

соединительные для
тормозов
подвижного состава
железных дорог.
Технические
условия”
ГОСТ 2593-82
Рукава з’єднувальні
„Рукава
типу Р1 (Р11, Р12, Р13,
соединительные для
Р14, Р15, Р16, Р17Б)
тормозов
для гальмівних систем
подвижного состава
залізничного рухомого
железных дорог.
складу, ДКПП 35.20.40
Технические
(30.20.40)
условия”
Рукав з’єднувальний з
ТУ 24.05.254-83
електроконтактом
„Рукав
369А для гальмівних
соединительный с
систем залізничного
электроконтактом
рухомого складу,
369А.Технические
ДКПП
условия”
35.20.40(30.20.40)
СОУ МПП 45.060257:2008 „Рейковий
Кран кінцевий 190 для
рухомий склад.
гальмівних систем
Крани кінцеві та
залізничного рухомого
стоп-крани
складу, ДКПП 35.20.40
гальмівних систем.
(30.20.40)
Загальні технічні
умови”
ОСТ 24.290.16-86
Крани роз’єднувальні
„Краны пробковые
372, 379, 383 для
для подвижного
гальмівних систем
состава железных
залізничного рухомого
дорог. Общие
складу, ДКПП
технические
35.20.40(30.20.40)
условия”
Рами бокові візка
вагона (кр.
ОСТ 24.153.08-78,
7020.00.002-0), ДКПП
ОСТ 32.183-2001, НБ
27.52.10 (25.99.29),
ЖТ ТМ 02-98, Т
УКТ ЗЕД 8607, серійне
06.08, ТТ ЦВ-32-695виробництво ТОВ
2006
„Ружоуська компанія
Тіанруй” (КНР)
Балки надресорні
візка вагона (кр.

ОСТ 24.153.0878,ОСТ 32.183-2001,

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UА1.098.022
1401-13

UА1.098.022
1546-13

UА1.098.022
1547-13

06.11.2013
09.09.2015

06.11.2013
15.11.2015

06.11.2013
15.11.2015

UА3.098.0402- 12.11.2013
13
11.11.2016

UА1.098.022

27.11.2013

The Center No. 99
Queens Road Central,
Hongkong (Гонконг),
за довіреністю ТОВ
„Ружоуська компанія
Тіанруй з
виробництва запасних
частин локомотивів та
вагонів”
ПУБЛИЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
„АЗОВЗАГАЛЬ-МАШ”,
код ЄДРПОУ
13504334, 87535, м.
Маріуполь Донецької
обл., пл. Машинобудівельників, 1
ПУБЛИЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
„КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
СТАЛЕЛИВАРНИЙ
ЗАВОД”,код ЄДРПОУ
05756783,39621, м.
Кременчук Полтавської
обл.,вул. І. Приходька,
141
ПУБЛИЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
„КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
СТАЛЕЛИВАРНИЙ
ЗАВОД”,код ЄДРПОУ
05756783, 39621, м.
Кременчук Полтавської
обл., вул. І. Приходька,
141
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
„Жмеринське
підприємство
„ЕКСПРЕС” (ТОВ
„ЕКСПРЕС”), код
ЄДРПОУ 01057545,
23100, м. Жмеринка
Вінницької обл., вул.
Шекінська, 1
Акціонерне товариство
30

7020.00.001),ДКПП
НБ ЖТ ТМ 02-98, Т
27.52.10 (25.99.29),
06.08, ТТ ЦВ-32-695УКТ ЗЕД 8607 серійне
2006
виробництвоТОВ
„Ружоуська компанія
Тіанруй” (КНР)

Напіввагон моделі 121905,ДКПП
35.20.33(30.20.33)

ТУ У 30.2-32258888617:2013„Піввагон,
модель 12-1905.
Технічні умови”

Балки надресорні
ОСТ 24.153.08двовісних візків
78,ОСТ 32.183вантажних вагонів (кр.
2001,НБ ЖТ ТМ 027020.00.001),ДКПП
98,Т 06.08,ТТ ЦВ-3227.52.10 (25.99.29),
695-2006
УКТ ЗЕД 8607

Рами бокові двовісних
ОСТ 24.153.08-78,
візків вантажних
ОСТ 32.183-2001, НБ
вагонів (кр.
ЖТ ТМ 02-98, Т
7020.00.002-0),ДКПП
06.08, ТТ ЦВ-32-69527.52.10 (25.99.29),
2006
УКТ ЗЕД 8607

Виробництво з
виготовлення, ремонту
та формування
колісних пар для
рейкового рухомого
складу ДКПП 35.20.40,
35.20.91 (30.20.40,
30.20.91)
Корпус автозчепу СА-3

ДСТУ ГОСТ
4835:2008, ДСТУ
ГОСТ 31334:2009,
ВНД 32.0.07.0012001, ЦВ-ЦЛ-0062,
ЦВ-ЦЛ-0058, ЦТ0165, ЦВ-0083, ЦТ0124 , 05529962.078
ТТ
ГОСТ 22703-91
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8205-13

26.11.2015

„METALODLEW SA”,
87535, PL, 31-752
Kraków, ul. Ujastek, 1
(Республіка Польща)

27.11.2013
26.11.2015

ООО „ЕПК-Бренко
Подшипниковая
компания”, 410039, г.
Саратов Саратовской
обл., пр-т Энтузиастов,
64А, Росія

27.11.2013
26.11.2015

ООО „ЕПК-Бренко
Подшипниковая
компания”, 410039, г.
Саратов Саратовской
обл., пр-т Энтузиастов,
64А,Росія

UА1.098.022
8208-13

27.11.2013
26.11.2015

ООО „ЕПК-Бренко
Подшипниковая
компания”, 410039, г.
Саратов Саратовской
обл., пр-т Энтузиастов,
64А, Росія

UА1.098.022
8209-13

ООО „ЕПК-Бренко
Подшипниковая
27.11.2013 компания”, 410039, г.
26.11.2015 Саратов Саратовской
обл., пр-т Энтузиастов,
64А, Росія

UА1.098.022
8206-13

UА1.098.022
8207-13

UА1.098.022
8748-13

28.11.2013
01.12.2016

ПАТ „Крюківський
вагонобудівний
завод”,код ЄДРПОУ
05763814, 39621, м.
31

(конструкторська
„Детали литые
документація
автосцепного
1835.01.001), УКТ ЗЕД
устройства
8607
подвижного состава
железных дорог
колеи 1520 мм.
Общие технические
условия”, ГОСТ
22703-2012 „Детали
литые сцепных и
автосцепных
устройств
железнодорожного
подвижного состава.
Общие технические
условия”
Підшипники дворядні
роликові конічні
ДСТУ ГОСТ
касетного типу
520:2003
габариту 130 х 230 х
„Підшипники
150 для застосування в кочення. Загальні
буксах пасажирських
технічні умови”
вагонів, УКТ ЗЕД 8607
Підшипники дворядні
роликові конічні
касетного типу
ДСТУ ГОСТ
габариту 150 х 250 х
520:2003
160 для застосування в
„Підшипники
буксах вантажних
кочення. Загальні
вагонів з підвищеним
технічні умови”
осевим навантаженням,
УКТ ЗЕД 8607
Підшипники дворядні
роликові конічні
ДСТУ ГОСТ
касетного типу
520:2003
габариту130 х 250 х
„Підшипники
160 для застосування в кочення. Загальні
буксах вантажних
технічні умови”
вагонів, УКТ ЗЕД 8607
Підшипники дворядні
роликові конічні
ДСТУ ГОСТ
касетного типу
520:2003
габариту 130 х 230 х
„Підшипники
150 для застосування в кочення. Загальні
буксах вантажних
технічні умови”
вагонів, УКТ ЗЕД 8607
Вагони криті моделей
ДСТУ ГОСТ
11-7094, 11-7094-01,
10935:2006 (ГОСТ
ДКПП 35.20.33
10935-97, IDT)
(30.20.33)
„Вагони вантажні
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Кременчук Полтавської
обл., вул. І. Приходька,
139

UА1.098.022
8932-13

28.11.2013
27.11.2015

UА1.098.022
9001-13

28.11.2013
27.11.2015

UА1.098.022
9159-13

29.11.2013
01.12.2016

криті магістральних
залізниць колії 1520
мм.Загальні технічні
умови”

З’єднувальна арматура
СОУ МПП 45.060типу 157 для
256:2008 „Виконавчі
пневматичних систем
ОАО МТЗ
пристрої та арматура
без нарізання нарізі на
ТРАНСМАШ, 125190, г.
гальмівного
трубах (виконання
Москва, Лесная ул. 28,
обладнання рухомого
157.000-01, 157.000-02,
Росія
складу залізниць.
157.000-03, 157.000-04,
Загальні вимоги
157.000-05),УКТ ЗЕД
безпеки”
8607о
СОУ МПП 45.060Крани кульові для
325:2010 „Рейковий
гальмівних систем
ОАО МТЗ
рухомий склад.
рейкового рухомого
ТРАНСМАШ, 125190, г.
Крани кульові
складу (номенклатура
Москва, Лесная ул. 28,
роз’єднувальні
згідно з додатком, 13
Росія
гальмівних систем.
позицій), УКТ ЗЕД
Загальні технічні
8607
умови”
ГОСТ 9246-79
„Тележки двухосные
грузовых вагонов
магистральных
Візки двовісні моделі
железных дорог
ПАТ „Крюківський
18-7055 типу 2 для
колеи 1520 (1524)
вагонобудівний
вантажних вагонів,
мм. Технические
завод”,код ЄДРПОУ
(кресленики
условия”, ГОСТ
05763814, 39621, м.
7055.00.000-0СБ і
9246-2004 „Тележки
Кременчук Полтавської
7055.00.000-1СБ),
двухосные грузовых
обл., вул. І. Приходька,
ДКПП
вагонов
139
35.20.40(30.20.40)
магистральных
железных дорог
колеи 1520 мм.
Технические
условия”

32
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ АТЕСТАТІВ
За період жовтня 2013р. – листопада 2013р.
ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” були видані такі атестати виробництв:
Реєстраційний
№

UA3.099.0400-13

Дата
реєстрації
та термін
дії

08.11.2013
07.11.2016

Виданий

Продукція

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)

Відокремленому
підрозділу "Вагонне
депо Куп‘янськ"
Державного
підприємства
"Південна залізниця"

з капітального та
деповського ремонту
вантажних вагонів, а
саме: 4-вісних
напіввагонів
моделей 12-753, 12757, 12-132, 12-1505,
12-1592, 12-141; 4вісних критих
вагонів 11-270, 11066; 11-264, 11-217;
4-вісних критих
вагонів хоперів для
зерна і мінеральних
добрив 11-739, 19Х051, 19-921, 19756, 19-752, 11-740,
19-923; 4-вісних
цистерн для
нафтопродуктів
моделей 15-1427,
15-1443, 15-1547, 15869, 15-Ц862, 15Ц863, 15-1672, 151547-02, 15-1443-06,
15-1428, 15-1416, 151566, 15-1566-02, 151566-06, 15-897;
4-вісних цистерн для
газових та хімічних
вантажів без
ремонту котла
моделей 15-1424,
15-1482, 15-1548, 151426, 15-1554, 151407-01, 15-1408-02,
15-905R; 4-вісних
платформ моделей

п. 4.2, 6.3, 7.1, 7.5,
8.1, 8.6 ГОСТ
15.601-98 «СРПП.
Техническое
обслуживание и
ремонт техники.
Основные
положения»; ЦВ0016 "Вантажні
вагони залізниць
України колії
1520мм. Правила
капітального
ремонту"; ЦВ0017 "Вантажні
вагони залізниць
України колії
1520 (1524)мм.
Правила з
деповського
ремонту".
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13-401, 13-4012, 13926; 8-вісних
цистерн для
нафтопродуктів
моделей 15-871, 151500, 15-880; та
деповського ремонту
4-вісних вагонівсамоскидів
(думпкарів) моделей
31-638, 31-656, 31657, 31-661, 31-945;
4-вісних
напіввагонів-хоперів
для гарячих
обкотишів та
агломерату моделей
20-480, 20-471, 204015, 20-793.

За період жовтня 2013р.- листопада 2013р. Органом з сертифікації
продукції вагонобудування Державного підприємства „Український науководослідний інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») були видані такі
атестати виробництв:
Реєстраційний
№

UА3.098.0402-13

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

12.11.2013
11.11.2016

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
„Жмеринське
підприємство
„ЕКСПРЕС” (ТОВ
„ЕКСПРЕС”), код
ЄДРПОУ 01057545,
23100, м. Жмеринка
Вінницької обл., вул.
Шекінська, 1

Продукція

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)

Виробництво з
ДСТУ ГОСТ
виготовлення,
4835:2008, ДСТУ
ремонту та
ГОСТ 31334:2009,
формування
ВНД 32.0.07.001колісних пар для
2001, ЦВ-ЦЛрейкового рухомого
0062, ЦВ-ЦЛскладу ДКПП
0058, ЦТ-0165,
35.20.40, 35.20.91
ЦВ-0083, ЦТ-0124
(30.20.40, 30.20.91 , 05529962.078 ТТ

Протягом жовтня 2013р. –
листопада 2013р. ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” було видано наступні сертифікати
відповідності на сертифіковані системи управління якістю:
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Реєстраційний
№

UА2.099.0811413

Дата
реєстрації
та термін
дії

30.10.2013
29.10.2018

Виданий

Продукція

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)

Локомотивне депо
Волноваха
"Державного
підприємства
"Донецька залізниця"

з технічного
обслуговування і
поточного ремонту
тепловозів та
електровозів в
обсязі: електровозів
ВЛ-8 в обсязі ПР-1,
ТО-2; тепловозів
2ТЕ116 в обсязі ПР3, ТО-3, ПР-1, ТО-2;
тепловозів ЧМЕ 3 в
обсязі ТО-3, ПР-1,
ТО-2; експлуатації
тягового рухомого
складу із
забезпеченням
безпеки руху потягів
при перевезенні
вантажів, пасажирів,
виконанні
маневрової та
маневрово-вивізної
роботи, коди ДКПП:
35.20.91,
35.20.92.000, 60.10.2,
60.10.11.100,
60.10.11.500,
60.10.30.100,
60.10.30.300,
60.10.30.400,
60.10.30.600,
60.10.30.700,
60.10.30.800 (згідно
ДК 016-97); коди
ДКПП: 30.20.9100.00, 49.20.1,
49.10.19-00.00,
49.31.10-00.00,
52.21.11-00.00
(згідно ДК 016:2010)

ДСТУ ISO
9001:2009 (ISO
9001:2008, IDT)
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Протягом жовтня 2013р. –
листопада 2013р. ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” було видано наступні сертифікати в системі
ДП “ДОСЗТ”
Реєстрацій
ний №

RCU.006313

RCU.006413

Дата
реєстрації
та термін
дії

08.10.2013
07.10.2014

28.10.2013
27.10.2014

Виданий
ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "БУДКОМ",
09100, Київська обл.,
м. Біла Церква, вул.
Гетьманська, 3, кв. 2,
ЄДРПОУ 23581034.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю ТОРГОВИЙ ДІМ
"ПОСТАЧАЛЬНИК2007", 83050, м.
Донецьк, вул. Р.
Люксембург,
буд.
20б/2, код ЄДРПОУ
35127494

Продукція

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

Колодка секційна
для електровозів
серії ЧС (30.20.4030.00)

ТУ У 35.2-23581034060:2012 "Колодка
секційна для
електровозів серії
ЧС. Технічні умови

шпали дерев'яні для
залізниць широкої
колії, непросочені,
типів І та ІІ
(16.10.10-10.00)

ДСТУ ГОСТ 78:2009
(ГОСТ 78-2004, IDT)
п.п. 4.3, 4.4, 5.1-5.5,
5.9, 5.11, 5.13, 5.14

За період жовтня 2013р - листопада 2013р. ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” було скасовано чи призупинено
такі
сертифікати та атестати:
Реєстраційний №

UA1.099.0218
146-13

Дата
реєстрації
та термін
дії

28.10.2013
24.10.2014

Виданий

Продукція

ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ЕНЕРГЕТИЧНЕ
Реле типів згідно
МАШИНОБУДУВАН додатку 1,2. (27.12.2)
НЯ", 01054, м. Київ,
вул. Дмитрівська, буд.
18/24, 10 поверх, код
ЄДРПОУ 37932631.
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Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

п.п. 3.1.8, 3.2.1, 3.9.1,
3.9.2 ГОСТ 12.2.007.075; та нормативної
документації що
наведена в додатку
3,4.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
Протягом
жовтня
2013р
листопада
2013р.
ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” проведено наступні технічні нагляди за
виготовленням сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1. ПАТ "Дружківський завод металевих виробів"
2. ПАТ "ЗЗЗШ"
3. Казахстанська вагонобудівна компанія
4. ПрАТ "Коростенський ЗЗБШ"
5. ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК"
6. ТОВ "ЛЄМЗ"
7. ТзОВ ДМЗ "Карпати"
8. АТ "Юнікон"
9. ПАТ "Дніпровагонрембуд"
10.ПАТ "СКМЗ"
11.ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод"
12.ПАТ "Дніпровагонмаш"
13.ТОВ "Білоцерківський завод "ТРІБО"
14.ТОВ "ТРІБО РЕЙЛ"
15.ВЧД Каховка
Протягом жовтня 2013р. – листопада 2013р. «Дортранстелеком» проведено
наступні технічні нагляди за СУЯ:
1. ПАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ"
Протягом жовтня – листопада 2013р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП „УкрНДІВ”) було проведено технічні
нагляди за виготовленням сертифікованої продукції та за атестованим виробництвом
на наступних підприємствах:
1 ДП „Дарницький вагоноремонтний завод”;
2 ТОВ „Жмеринське підприємство „ЕКСПРЕС”;
3 ООО „ЕПК-Бренко Подшипниковая компания”, г. Саратов;
4 ОАО „РИТМ” ТПТА (г. Тверь);
5 ТОВ „АрмаПром”;
6 Вагонне депо Волновааха ТОВ „Лемтранс”;
7 ДП УДЦЗРП „Укррефтранс”.
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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

06.11.2013

N 1308

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2013 р. за N 1907/24439

Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає
обов'язковій сертифікації в Україні
Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про
стандартизацію і сертифікацію" та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 634,
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні,
затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 01 лютого 2005 року N 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня
2005 року за N 466/10746 (із змінами), виклавши його в редакції, що додається.
2. Департаменту технічного регулювання (Сандулов Д. В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:
Міністр
промислової політики України

М. К. Короленко
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Заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України

С. Чех

Т. в. о. Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Г. М. Семчук

Заступник Міністра
внутрішніх справ України керівник апарату

С. І. Лекарь

Міністр аграрної політики
та продовольства України

М. В. Присяжнюк

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

Міністр інфраструктури України

В. В. Козак

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Болотських

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

* З переліком продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні можна ознайомитися
на офіційному веб-порталі Верховна Рада України, за посиланням
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1907-13 .
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