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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Шановні колеги!
Випробувальний
центр
ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
”ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОРГАН
З
СЕРИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” пройшов атестацію в ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»,
отримав свідоцтво про атестацію за № ПЧ 7-0/677 2013 згідно заявленої галузі
атестації та має право проводити випробування та вимірювання у сфері поширення
державного метрологічного нагляду.
Запрошуємо до співпраці усіх зацікавлених осіб, яким необхідно в
найкоротшій термін отримати офіційний висновок щодо відповідності виробів
вимогам нормативної документації.
На даний час ведуться роботи з підготовки до акредитації випробувального
центру в Національному агентстві з акредитації України (НААУ). Акредитацію
планується провести в першому півріччі 2014 р.

Детальну інформацію ви можете отримати за телефоном +38(056)788-69-38
+38(056)787-18-42
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Галузь атестації випробувального центру ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” на проведення вимірювань у сфері поширення державного
метрологічного нагляду
Силові трансформатори, автотрансформатори, масляні реактори
Напівпровідникові перетворювачі
Силові конденсатори
Акумуляторні батареї
Кабельні лінії
Підвісні та опорні ізолятори
Вводи та прохідні ізолятори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Елегазові вимикачі
Вакуумні вимикачі
Роз’єднувачі, короткозамикачі, відокремлювачі
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Струмообмежувальні сухі реактори
Вимірювальні трансформатори
Комплектні розподільні установки внутрішнього та зовнішнього розташування
Заземлювальні пристрої
Електроустановки, апарати, вторинні кола, електро-проводка на напругу до 1 кВ
Пристрої релейного захисту
Гуми, які використовуються для виготовлення виробів рухомого складу залізниць
Вироби гумові для рухомого складу залізниць
Вироби гумові ущільнювальні для гальмових пневматичних систем рухомого складу
залізниць
Гуми, які використовуються для ущільнювачів гальмових пневматичних систем
рухомого складу залізниць
Прокладки гумові для рейкової колії
Гуми, які використовуються для виготовлення прокладок
Гумові суміші, які використовуються під час виготовлення виробів
Кільця гумові ущільнювальні
Гуми, які використовуються для виготовлення кілець ущільнювальних
Кільця гумові
Накладки ізолюючі
Вкладиші ізолюючі
Втулки ізолюючі з термопласту
Втулки ізолюючі для рейкових скріплень типу КБ
Прокладки підрейкові типу ПРП-2
Втулки регулювальні для проміжних скріплень
Вироби ізолюючі для збірних ізолюючих стиків рейок типу Р50 та Р65
Шпали дерев'яні до залізничних і трамвайних колій, не просочені
Брусся дерев’яні для стрілкових переводів не просочені
Шпали дерев'яні до трамвайних або залізничних колій, просочені
Брусся дерев’яні для стрілкових переводів просочені
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ДО

УВАГИ!

Згідно з наказом Міністерства інфраструктури України №1003 від 9 грудня 2013
года «Про видачу Свідоцтва про визначення органу, уповноваженого проводити
перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів» Державне
підприємство
"Дніпропетровський
орган
сертифікації
залізничного
транспорту" є органом, уповноваженим проводити перевірку знань працівників
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів усіх кваліфікаційних рівнів, які
здійснюють всі види робіт з небезпечними вантажами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 і 9 класів на
морському та річковому транспорті.

Детальну інформацію ви можете отримати за телефоном +38(056)7871842,
+38(056)7916047.
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УДК 656.25
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО
СКЛАДУ, ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ
ПОСТАНОВИ
Мицко Р.С. к.т.н. директор ДП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ", Самойлов П.С. начальник відділу розвитку ДП "ДОСЗТ",
Тищенко О.С., інженер з науково-технічної інформації II кат. ДП "ДОСЗТ"

Анотація – Проект Технічного регламенту безпеки залізничного рухомого складу,
питання щодо необхідності прийняття та впровадження постанови.
Ключеві слова: Безпека рухомого складу залізничного транспорту, проектування,
експлуатація, модернізація та відповідність вимогам.
Постановка проблеми:
В зв’язку з послідовним, інтегрованим розвитком України на внутрішньому
та міжнародному ринку, державна політика спрямована на досягнення промисловістю
якісно нового рівня розвитку, зростання обсягів виробництва якісної продукції,
підвищення конкурентоспроможності підприємств виробників залізничної продукції,
задоволення потреб в якісній продукції для залізниць України, посилення промислового
потенціалу держави на міжнародному рівні.
Метою державної політики є створення безпечних умов при експлуатації рухомого
складу залізницями України при безумовному забезпеченні безпеки руху,
життєдіяльності та екології.
Враховуючи геополітичне становище України, обсяги перевезення пасажирів та
вантажів залізничним транспортом постійно зростають.
Збільшення обсягів перевезень є пріоритетною метою суб’єктів господарювання,
досягнення якої неможливо забезпечити без дотримання мінімальних вимог безпеки під час
проектування, виробництва та експлуатації залізничного рухомого складу.
Специфіка роботи залізничного транспорту пов’язана з можливістю виникнення
небезпек, які можуть привести до заподіяння шкоди навколишньому середовищу,
елементам інфраструктури, функціональним системам залізничного рухомого складу,
обслуговуючому персоналу, пасажирам та стороннім особам як в середині, так і зовні
залізничного рухомого складу.
На сьогоднішній день технічний стан більшої частини рухомого складу що
експлуатується частково не відповідає сучасним вимогам, знаходиться у критичному
стані потребує оновлення та модернізації, в зв’язку з чим утворюється необхідність
розроблення та впровадження нормативно правового акту який стимулював підприємства
виробників до випуску більш якісної продукції та посилив їх відповідальність перед
споживачами продукції
Прояв вказаних небезпек змушує враховувати фактори виникнення реальних
ризиків, у зв’язку з чим введення в дію Технічного регламенту безпеки залізничного
рухомого складу є необхідним і своєчасним.
Впровадження
цього технічного регламенту станове обов'язкові вимоги до
залізничного рухомого складу, на стадії проектування, виробництва, модернізації, а також
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станове основні вимоги щодо, безпеки, процедур оцінки відповідності, маркування,
введення в обіг та експлуатацію рухомого складу, який виготовляється на території
України, чи поставляється на територію України і призначений для використання на
залізничних коліях шириною 1520 мм.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного
регламенту безпеки залізничного рухомого складу" (далі - проект постанови) розроблено
на підставі вимог п. 24 "Про внесення змін до Робочої програми розроблення технічних
регламентів до 2020 року" затвердженої наказом Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України від 18.07.2012р.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Технічного регламенту безпеки залізничного рухомого складу":
1. Цей технічний регламент встановлює обов'язкові вимоги до залізничного
рухомого складу, на стадії проектування, виробництва, модернізації, а також
встановлює основні вимоги щодо, безпеки, процедур оцінки відповідності, маркування,
введення в обіг та експлуатацію рухомого складу, який виготовляється на території
України, чи поставляється на територію України і призначений для використання на
залізничних коліях шириною 1520 мм. Технічний регламент розроблений з урахуванням
вимог:
Директиви 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 липня 2008 року
"Interoperability of the rail system within the Community (Recast)".
2. В даному технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:
2.1 Аварійна система.
Пристрій залізничного рухомого складу, спрямований на запобігання або зниження
ризику небезпечного впливу у випадку відмови однієї чи декількох функціональних
систем, а також на мінімізацію наслідків від аварійної ситуації.
2.2 Автономна енергетична установка.
Функціональна система залізничного рухомого складу, що перетворює теплову
енергію згорання палива в механічну енергію чи інші види енергії.
2.3 Безпека залізничного рухомого складу(безпечна експлуатація).
Стан залізничного рухомого складу, при якому відсутній неприпустимий ризик,
пов'язаний із заподіянням шкоди навколишньому середовищу, елементам
інфраструктури, функціональним системам залізничного рухомого складу,
обслуговуючому персоналу, пасажирам та стороннім особам як в середині, так і зовні
залізничного рухомого складу.
2.4 Введення в обіг.
Стадія життєвого циклу об’єкту від виготовлення до введення в постійну
експлуатацію.
2.5 Вагон.
Несамохідний вид залізничного рухомого складу, призначений для перевезення
вантажів та пасажирів по рейкових коліях та по роду служби підрозділяється на
вантажний і пасажирський.
2.6 Вантажний вагон.
Один із видів рухомого складу, призначений для перевезення вантажів.
Поділяється на типи: криті вагони, піввагони, платформи, вагони-цистерни, вагони
бункерного типу, ізотермічні вагони, зерновози, транспортери, контейнеровози,
спеціальні вагони вантажного типу.
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2.7 Гальмівні системи залізничного рухомого складу.
Функціональні системи залізничного рухомого складу, що забезпечують зниження
швидкості, зупинку залізничного рухомого складу та утримання його в нерухомому
стані.
2.8 Граничний стан.
Стан залізничного рухомого складу і (або) його функціональних систем, при якому
його подальша експлуатація не припустима або недоцільна або відновлення його
працездатності неможливе або недоцільне.
2.9 Декларація про відповідність.
Документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається
гарантія відповідності залізничного рухомого складу і (або) його функціональних
систем вимогам, що встановлені законодавством.
2.10 Електричне обладнання.
Функціональна система залізничного рухомого складу – прилади та пристрої, що
виробляють, споживають, передають, перетворюють електричну енергію.
2.11 Електромагнітна сумісність
Здатність обладнання задовільно функціонувати в його електромагнітній
обстановці, також не створюючи неприпустимих електромагнітних завад іншому
обладнанню в цій обстановці.
2.12 Залізничний рухомий склад.
Транспортні одиниці, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів в колісних
екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний рухомий склад поділяється за
призначенням на: пасажирський, вантажний та спеціального призначення і складається
з відповідних функціональних систем. Перелік залізничного рухомого складу наведений
у Додатку 1 цього Технічного регламенту.
2.13 Зовнішній корпус (кузов) залізничного рухомого складу.
Функціональна система залізничного рухомого складу, елементи конструкції якої
призначені для розміщення пасажирів, вантажів та внутрішнього обладнання.
2.14 Ідентифікація.
Встановлення тотожності залізничного рухомого складу, представленого для
підтвердження відповідності, даним, зазначеним у супровідних документах до
продукції.
2.15 Ізотермічні вагони.
Один із типів вантажного рухомого складу з термоізоляцією з енергетичною
установкою, або без неї, призначений для перевезення вантажів, що вимагають
підтримки вантажу в певному діапазоні температури протягом обмеженого інтервалу
часу його доставки.
2.16 Інфраструктура.
Технологічний комплекс, що включає в себе залізничні колії загального
користування, інженерні споруди (мости, тунелі, віадуки тощо), залізничні станції,
електричні мережі, тягові підстанції та інші пристрої технологічного
електропостачання, контактну мережу, системи сигналізації, централізації, блокування,
зв’язку і телекомунікацій, інформаційні комплекси та системи управління рухом поїздів,
шляхи доступу пасажирів і вантажів до об’єктів інфраструктури, захисні
лісонасадження, пункти технічного обслуговування вагонів, вокзали, а також інші
будівлі, споруди, пристрої та обладнання, що забезпечують функціонування цього
10

Вісник сертифікації залізничного транспорту
комплексу та використовуються для надання послуг залізничного транспорту, в тому
числі призначені для проведення аварійно-відновлювальних робіт та охорони
навколишнього природного середовища, земельні ділянки, що відведені під зазначені
об’єкти інфраструктури в установленому порядку;
2.17 Кабіна машиніста.
Функціональна система залізничного рухомого складу - обгороджена
перегородками частина кузова залізничного рухомого складу, у якій розташовані робочі
місця локомотивної бригади, прилади й пристрої для керування локомотивом,
моторвагонним рухомим складом, спеціальним самохідним залізничним рухомим
складом.
2.18 Керівництво з експлуатації
Документ, що розробляється виробником та містить вказівки для правильної та
безпечної експлуатації залізничного рухомого складу і (або) його функціональних
систем та їх складових частин.
2.19 Керівництво з ремонту.
Документ, що розробляється виробником, який включає вказівки щодо організації
ремонту залізничного рухомого складу і (або) його функціональних систем та їх
складових частин, правила та порядок виконання ремонту, регулювань, випробувань,
консервації, транспортування та зберігання після ремонту, монтажу та випробувань,
значення показників і норм, яким має відповідати залізничний рухомий склад і (або)
його функціональні системи та їх складові частини після ремонту.
2.20 Локомотив.
Вид залізничного рухомого складу, призначений для забезпечення пересування по
залізничних коліях поїздів або окремих об'єктів. По роду служби локомотиви
підрозділяють на магістральні і маневрові (спеціального призначення). Магістральні в
свою чергу поділяються на вантажні і пасажирські.
2.21 Механічна частина залізничного рухомого складу.
Функціональна система залізничного рухомого складу - механізми, прилади,
обладнання, що безпосередньо забезпечують рух по рейковій колії та механічну
взаємодію з іншими елементами залізничного рухомого складу (до механічної частини
відносяться елементи візків, колісні пари, буксові вузли та їх складові частини,
автозчепне обладнання, двигуни (крім електричних), тощо).
2.22 Модернізація.
Комплекс робіт з поліпшення техніко-економічних характеристик існуючого
залізничного рухомого складу шляхом заміни його функціональних систем або їх
складових частин на більш досконалі або оснащення додатковими функціональними
системами для забезпечення виконання додаткових функцій чи зміни існуючих.
2.23 Моторвагонний рухомий склад.
Один із типів залізничного рухомого складу, який складається з групи моторних та
причіпних вагонів, призначених для перевезення пасажирів й (або) багажу, пошти.
2.24 Національний знак відповідності.
Знак, що засвідчує відповідність позначеного ним рухомого складу й (або)
складових частин його функціональних систем вимогам цього технічного регламенту, та
інших технічних регламентів, які поширюються на залізничний рухомий склад й (або)
складові частини його функціональних систем.
2.25 Об’єкт.
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Самостійна одиниця залізничного рухомого складу.
2.26 Оцінка відповідності.
Процес, який демонструє, що встановлені вимоги щодо залізничного рухомого
складу й (або) складових частин його функціональних систем були виконані.
2.27 Пасажирський вагон.
Один із видів залізничного рухомого складу, призначений для перевезення
пасажирів й (або) багажу, такі, як багажні, вагони-ресторани, службово-технічні,
службові, випробувальні та вимірювальні лабораторії, спеціальні пасажирські вагони.
2.28 Підтвердження відповідності.
видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на
основі рішення, яке приймається після проведення відповідних процедур оцінки
відповідності, що довели виконання встановлених вимог;
2.29 Поїзд.
Сформований і зчеплений склад вагонів з одним або декількома діючими
локомотивами або моторвагонний рухомий склад, що має встановлені сигнали, а також
локомотиви, що відправляються на перегін і, що перебувають на перегоні без вагонів і
спеціальний самохідний залізничний рухомий склад.
2.30 Призначений ресурс.
Сумарний наробіток об’єкту, визначений виробником, при досягненні якого його
експлуатація має бути припинена незалежно від технічного стану.
2.31 Призначений термін служби.
Календарна тривалість експлуатації об’єкту, визначена виробником, досягнувши
якої експлуатація має бути припинена незалежно від її технічного стану.
2.32 Проектування.
Процес, який складається з пошуку, досліджень, розрахунків з метою отримання
опису, достатнього для створення нового об'єкту або продукції, його реконструкції,
модернізації, що відповідає вимогам даного Технічного регламенту.
2.33 Система автономного (аварійного) живлення.
Функціональна система залізничного рухомого складу, що забезпечує живлення
інших функціональних систем у разі відмови основної системи живлення.
2.34 Система що працює під тиском.
Функціональна система залізничного рухомого складу, принцип дії якої
ґрунтується на створенні або зміні надлишкового тиску рідин або газів на функціональні
елементи.
2.35 Складова частина залізничного рухомого складу чи його функціональної
системи.
Деталь, складальна одиниця або їх комплект, що входять у конструкцію
залізничного рухомого складу.
2.36 Службові приміщення обслуговуючого персоналу.
Функціональна система залізничного рухомого складу – приміщення всередині
залізничного рухомого складу, у яких розташовані робочі місця обслуговуючого
персоналу, прилади й пристрої контролю, керування системами життєзабезпечення та
аварійними системами пасажирських та ізотермічних вагонів, моторвагонного рухомого
складу, спеціального залізничного рухомого складу.
2.37 Спеціальний залізничний рухомий склад.
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Один
із
видів
залізничного
рухомого
складу
спеціальний
самохідний/несамохідний рухомий склад, призначений для забезпечення будівництва і
функціонування інфраструктури залізничного транспорту, включаючи незнімні
самохідні рухомі одиниці, на залізничному ходу, такі, як мотовози, дрезини, спеціальні
автомотриси, залізнично-будівельні машини з автономним двигуном і тяговим
приводом, а також несамохідні рухомі одиниці на залізничному ходу, такі, як
залізнично-будівельні машини без тягового приводу, причепи й рухомий склад, що
включається в господарські поїзди й призначений для проведення робіт по утриманню,
обслуговуванню та ремонту споруд і пристроїв залізниць.
2.38 Суб’єкт керування залізничним рухомим складом.
Спеціально підготована людина, що безпосередньо керує залізничним рухомим
складом – машиніст (помічник) або диспетчер.
2.39 Технічна сумісність.
Здатність об’єктів до взаємодії один з одним і з інфраструктурою залізничного
транспорту відповідно до встановлених даним технічним регламентом вимог.
2.40 Технічний стан.
Стан залізничного рухомого складу і (або) його функціональних систем та їх
складових частин, який характеризується в певний момент часу, за певних умов
зовнішнього середовища значеннями параметрів,
установлених технічною
документацією.
До факторів, під впливом яких змінюється технічний стан об'єкта, можна віднести
дії кліматичних умов, старіння з часом, операції регулювання і налагодження в ході
виготовлення або ремонту, заміну елементів, що вийшли з ладу, тощо.
2.41 Технологічний залізничний рухомий склад.
Рухомий склад, що використовуються для переміщення товарів на території
організацій та виконання початково-кінцевих операцій з залізничним рухомим складом
для власних потреб організацій.
2.42 Функціональна система.
Системи залізничного рухомого складу без яких не можливе нормальне
функціонування залізничного рухомого складу, та призначені для виконання однієї або
кількох функцій. Перелік функціональних систем наведений у Додатку 2 даного
Технічного регламенту.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в законах України "Про
транспорт",
"Про залізничний транспорт", "Про стандартизацію", "Про підтвердження
відповідності",
"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про
акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів", в
нормативних документах, що регламентують проектування, побудову, введення в
експлуатацію рухомого складу, тощо.
3. Вимоги цього Технічного регламенту обов'язкові для застосування й виконання:
центральними органами виконавчої влади з питань технічного регулювання
та споживчої політики;
юридичними та фізичними особами (виробниками, їх уповноваженими
представниками та постачальниками), що здійснюють проектування, виробництво,
введення в обіг та експлуатацію рухомого складу;
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призначеними органами з оцінки відповідності;
власниками залізничного рухомого складу загального користування.
4 Дія цього Технічного регламенту поширюється на залізничний рухомий склад,
функціональні системи чи їх складові частини, зазначені в Додатках 1 та 2.
5. Дія технічного регламенту не поширюється на технологічний залізничний
рухомий склад.
6. Для конкретизації вимог цього Технічного регламенту розробляються переліки:
національних стандартів, технічних умов, чинних в Україні, застосування
яких повністю або частково сприймається як доказ відповідності обладнання вимогам
цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів та технічних
умов);
міжнародних стандартів, якщо вони вже прийняті або перебувають на
завершальній стадії розроблення, за винятком випадків, якщо вони є неефективними або
невідповідними з огляду на недостатній рівень захисту або базові кліматичні,
географічні умови, особливості держави, умови та суттєві технологічні проблеми;
егіональних стандартів - лише у тому разі, якщо міжнародні стандарти не можуть бути
використані з причин, зазначених у попередньому абзаці;
тандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності або відповідних їм
нормативних документів держав, що є членами відповідних міжнародних чи
регіональних організацій, або з якими укладено відповідні міжнародні договори
України (договори про взаємне визнання, розроблення та застосування стандартів,
технічних регламентів та процедур оцінки відповідності) встановленим порядком.
7. Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації офіційно публікує
перелік стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності залізничного
рухомого складу.
8. Відповідність залізничного рухомого складу стандарту із зазначеного переліку
засвідчує його відповідність тим основним вимогам цього Технічного регламенту, які
конкретизовані таким стандартом.
9. Технічному регулюванню на відповідність вимогам цього Технічного регламенту
підлягає залізничний рухомий склад, зі швидкістю руху до 200 км/год включно.
Оцінка відповідності залізничного рухомого складу і його складових частин
10. Оцінку відповідності залізничного рухомого складу вимогам цього Технічного
регламенту згідно із Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності" (Із змінами…) проводять призначені органи з оцінки
відповідності.
11. Підтвердження відповідності залізничного рухомого складу вимогам цього
Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедур оцінки відповідності
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003р. №1585 «Про
затвердження технічного регламенту модулів оцінки відповідності» (Із змінами …).
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12. Для проведення процедури оцінки відповідності, передбаченої цим Технічним
регламентом, застосовуються модулі - комплекси уніфікованих процедур оцінки
відповідності (далі - модуль).
Для підтвердження відповідності залізничного рухомого складу, його складових
частин чи функціональних систем застосовується модулі оцінки відповідності А, А1,
А2, В, сумісно з модулями С, С1, С2, D, Е, F. Окремо для оцінки відповідності
залізничного рухомого складу можливо застосовувати модулі D1, Е1, F1, G, H, Н1.
Виробник або його уповноважений представник - резидент можуть застосувати
більш складні модулі відповідно до "Технічного регламенту модулів оцінки
відповідності".
13. Усі застосовані процедури оцінки відповідності залізничного рухомого складу
мають відповідати нормативним документам і бути задокументовані виробником та/або
призначеним органом з оцінки відповідності (далі – виконавець).
14. Залізничний рухомий склад, під час підтвердження відповідності відповідно до
положень даного Технічного регламенту, має бути ідентифікований.
Ідентифікація проводиться відповідно до представленої документації.
15. У разі отримання позитивних результатів оцінки відповідності за будь яким з
модулів, виробник складає декларацію про відповідність.
Декларація про відповідність складається українською мовою і має містити:
загальні вимоги до декларації про відповідність, встановлені ДСТУ ISO/IEC
17050-1:2006;
посилання на цей Технічний регламент;
відомості про ідентифікацію;
найменування і адресу виробника, а в разі потреби найменування і адресу
його уповноваженого представника;
заяву про відповідність;
посилання на гармонізовані стандарти або рівноцінні вимоги, що
підтверджують відповідність вимогам цього Технічного регламенту;
дату видачі декларації про відповідність;
підпис, прізвище та ініціали особи, що склала декларацію.
16. Виконавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством за
достовірність інформації, зазначеної в декларації про відповідність залізничного
рухомого складу вимогам Технічного регламенту.
17. Сертифікати та декларації на залізничний рухомий склад, його складові частини
чи функціональні системи, мають зберігатися виробником, або його уповноваженим
представником протягом десяти років після виготовлення останнього зразка. Копії
сертифікатів та декларації подаються на запит визначених законодавством органів
виконавчої влади для перевірки.
Правила обігу на ринку
18. Залізничний рухомий склад вводиться в обіг на ринку при його відповідності
вимогам цього Технічного регламенту та іншим технічним регламентам, дія яких на
нього поширюється.
Залізничний рухомий склад, його складові частини чи функціональні системи
мають маркуватися національним знаком відповідності.
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19. Введення в обіг залізничного рухомого складу без декларації про відповідність
та національного знака відповідності, забороняється.
20. Залізничний рухомий склад, його складові частини чи функціональні системи,
відповідність яких не підтверджена або встановлена невідповідність вимогам цього
Технічного регламенту, не можуть бути введені в обіг та експлуатацію на залізницях
України до приведення їх у відповідність вимогам цього технічного регламенту.
21. Забороняється нанесення національного знаку відповідності на залізничний
рухомий склад, його складові частини чи функціональні системи, на які не
поширюється дія цього Технічного регламенту або які відповідають вимогам лише
цього Технічного регламенту, але не відповідають вимогам інших Технічних
регламентів, дія яких на них поширюється.
22. Залізничний рухомий склад, що промаркований національним знаком
відповідності і супроводжується декларацією відповідності, повинен розглядатися
органами виконавчої влади як такий, що відповідає вимогам цього Технічного
регламенту, тому органи виконавчої влади не повинні забороняти, обмежувати або
перешкоджати введенню його в обіг та експлуатацію.
23. Під час проведення ярмарків, виставок, презентацій і подібних заходів органи
виконавчої влади не повинні перешкоджати показу залізничного рухомого складу, який
не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, за умови, що він має добре видимі
ознаки невідповідності та не зможе бути проданим до приведення його у відповідність з
цим Технічним регламентом. При цьому під час демонстрації такого залізничного
рухомого складу повинні бути вжиті адекватні заходи безпеки.
24. Виготовлений залізничний рухомий склад, його складові частини чи
функціональні системи, допускаються в обіг на ринок при наявності відповідних
керівництв з ремонту та експлуатації, в яких містяться умови, що забезпечують
безпечну експлуатацію об’єкту.
Вимоги до залізничного рухомого складу
при проектуванні модернізації та виробництві.
25. Даний Технічний регламент, разом з відповідними нормативними документами,
із врахуванням ступеня ризику заподіяння шкоди встановлює мінімально необхідні
вимоги до залізничного рухомого складу, його складових частини чи функціональних
системи, виконання яких забезпечує: екологічну, радіаційну, біологічну, вибухову,
механічну, пожежну, термічну, хімічну, електричну безпеки, а також електромагнітну
сумісність рухомого складу.
26. Залізничний рухомий склад має забезпечувати:
а) відповідність своїх характеристик в умовах експлуатації;
б) технічну сумісність із інфраструктурою залізничного транспорту й іншим
залізничним рухомим складом, що експлуатується на цій інфраструктурі;
в) незмінність своїх характеристик і форми понад передбаченими розробником
величинами протягом всього призначеного терміну служби у всьому діапазоні режимів
експлуатації;
г) відповідність вимогам енергетичної ефективності.
27. Безпека залізничного рухомого складу, його складових частин чи
функціональних систем, в процесі проектування може забезпечуватися шляхом:
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а) здійснення комплексу науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт під
час розробки та проектування залізничного рухомого складу або проведення комплексу
розрахунків, що базуються на стандартизованих методиках;
б) застосування підтверджених в експлуатації технічних рішень;
28. Безпека залізничного рухомого складу, його складових частин чи
функціональних систем, в процесі проектування має забезпечуватися шляхом:
а) встановлення призначених термінів служби й (або) призначеного ресурсу
залізничного рухомого складу, а також встановлення та проведення технічних
обслуговувань і ремонтів з встановленою періодичністю та встановлення критеріїв
граничних станів залізничного рухомого складу;
б) вибору матеріалів і речовин при проектуванні й виробництві в залежності від
параметрів й умов експлуатації;
в) встановлення критеріїв граничних станів продукції;
г) встановлення умов та засобів утилізації залізничного рухомого складу й (або)
його складових частин;
д) проведення оцінки відповідності залізничного рухомого складу й (або) його
складових частин.
29. Проектування рухомого складу має виконуватись розрахунковим,
експериментальним й експертним шляхом.
30. При внесенні змін у конструкцію залізничного рухомого складу не мають бути
знижені встановлені при проектуванні вимоги до залізничного рухомого складу, що
забезпечують безпеку.
31. У випадку модернізації або внесенні змін у технічну документацію, що можуть
вплинути на безпеку, має бути проведена оцінка відповідності залізничного рухомого
складу за встановленим цим Технічним регламентом порядком.
32. Під час проектування залізничного рухомого складу, його складових частин чи
функціональних систем, проектувальник має вибирати рішення, що забезпечують
встановлений законодавством України припустимий рівень небезпечних впливів
протягом всього призначеного терміну служби у всьому діапазоні режимів експлуатації.
33. Забезпечення припустимих значень безпеки залізничного рухомого складу, його
складових частин чи функціональних систем, передбачених нормативними
документами зі стандартизації, є достатньою умовою дотримання вимог даного
технічного регламенту.
34. При проектуванні залізничного рухомого складу, його складових частин чи
функціональних систем, проектувальник повинен передбачати аварійні системи для
захисту обслуговуючого персоналу і (або) пасажирів, вантажів у випадку виникнення
аварійних ситуацій, що можуть нести небезпеку їх життю та здоров'ю.
35. При проектуванні залізничного рухомого складу чи функціональних систем,
проектувальник має передбачати програмні засоби, що забезпечують безпеку їх
функціонування.
36. В залізничному рухомому складі має бути передбачена можливість визначення
несправностей основних функціональних систем до початку руху і в процесі руху.
37. В залізничному рухомому складі при виникненні несправностей
функціональних систем в процесі руху а також при втраті зворотнього зв’язку з
суб’єктом керування, має бути передбачена можливість:
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а) автоматичного визначення несправності;
б) передача інформації суб’єкту керування залізничним рухомим складом;
в) продовження руху до місця ліквідації несправності (при відсутності загрози
безпеці);
г) безпечної зупинки;
д) безпечної евакуації пасажирів (обслуговуючого персоналу);
е) ліквідації несправності на місці (при можливості).
38. При виникненні несправностей основних функціональних систем в процесі
руху, а також для
здійснення огляду, обслуговування, ремонту чи ліквідації
несправностей залізничний рухомий склад повинен бути обладнаний всіма необхідними
додатковими засобами та улаштуваннями, які при зберіганні, використанні та утилізації
не повинні ставити під загрозу вимоги безпеки цього Технічного регламенту.
39. Функціональні системи залізничного рухомого складу при необхідності мають
бути обладнаними засобами захисту від несанкціонованого доступу.
40. Конструкція залізничного рухомого складу для перевезення небезпечних
вантажів має відповідати нормам діючого законодавства.
41. Залізничний рухомий склад має мати відповідне маркування.
42. Виготовлений залізничний рухомий склад, його функціональні системи та
складові частини, підлягають оцінці відповідності згідно до вимог Закону України «Про
транспорт» та Закону України «Про залізничний транспорт» по процедурі, визначеній
даним Технічним регламентом.
43. Перед випуском в експлуатацію залізничний рухомий склад має пройти
приймальний контроль відповідно до технічної документації наданої виробником.
Результати приймального контролю надаються для здійснення державної
реєстрації залізничного рухомого складу, ухвалення рішення про його допуск на
інфраструктуру залізничного транспорту та за необхідністю органам державного
контролю (нагляду).
44. Вимоги до експлуатації залізничного рухомого складу, його функціональних
систем та їх складових частин у частині забезпечення безпеки встановлюються
законодавством України про залізничний транспорт та нормативними документами, що
регламентують експлуатацію рухомого складу.
Вимоги безпеки залізничного рухомого складу
45. Зовнішній корпус залізничного рухомого складу має виключати можливість
травмування сторонніх осіб, обслуговуючого персоналу зовні, виключати можливість
пошкодження їх майна та не має створювати небезпеку для інфраструктури через будь
який механічний вплив на її елементи.
Зовнішній корпус локомотивів, моторвагонного рухомого складу та спеціального
самохідного рухомого складу мають виключати можливість електричної небезпеки для
сторонніх осіб та обслуговуючого персоналу зовні.
Зовнішній корпус вантажних вагонів має виключати будь які впливи на вантажі
всередині залізничного рухомого складу (механічний, хімічний).
46. Механічна частина залізничного рухомого складу має виключати можливість
виникнення біологічних небезпек для пасажирів і обслуговуючого персоналу, як
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всередині, так і зовні а також механічних небезпек для механізмів, приладів,
обладнання, вантажів розміщених зовні залізничного рухомого складу та інших об’єктів
в складі того ж поїзду і елементів зовнішньої інфраструктури.
Робота механічної частини залізничного рухомого складу не має створювати
термічних та пожежних небезпек по відношенню до обслуговуючого персоналу та
механізмів, приладів, обладнання, вантажів розміщених зовні залізничного рухомого
складу.
47. Системи керування, контролю і безпеки залізничного рухомого складу мають
виключати створення небезпечних ситуацій при можливих помилках обслуговуючого
персоналу та мають бути розміщені з урахуванням значимості функцій, що
виконуються, послідовності і частоти використання. Також мають буди захищені від
електромагнітного впливу елементів інфраструктури та інших зовнішніх джерел
електромагнітного впливу.
48. Електричне обладнання локомотивів, моторвагонного рухомого складу,
пасажирських та ізотермічних вагонів і спеціального залізничного рухомого складу
повинно бути спроектовано та виготовлено відповідно до вимог електричної та
пожежної безпеки та має виключати можливість електричного ураження пасажирів та
обслуговуючого персоналу при дотриманні ними правил техніки безпеки.
Електричне обладнання повинне виключати можливість електричного впливу на
інше обладнання всередині рухомого складу та механічного впливу на елементи
зовнішньої інфраструктури.
Під час проектування та виготовлення електричного обладнання повинна бути
забезпечена електромагнітна сумісність з інфраструктурою залізничного транспорту, з
системою керування, контролю і безпеки власного та суміжного залізничного рухомого
складу.
49. Системи автономного (аварійного) живлення електричної мережі залізничного
рухомого складу в процесі експлуатації мають бути вибухобезпечними, відповідати
вимогам електричної і пожежної безпеки та не допускати небезпечного хімічного та
екологічного впливів на обслуговуючий персонал, навколишнє середовище, суміжні
функціональні системи залізничного рухомого складу та інфраструктуру.
50. Системи внутрішнього та аварійного освітлення локомотивів, моторвагонного
рухомого складу, пасажирських та ізотермічних вагонів, спеціального самохідного
рухомого складу мають відповідати вимогам електричної і пожежної безпеки та мають
виключати можливість впливу термічних небезпек на пасажирів та обслуговуючий
персонал в середині залізничного рухомого складу.
51. Системи зовнішнього освітлення локомотивів, моторвагонного рухомого
складу та спеціального самохідного рухомого складу повинні забезпечувати
функціональну безпеку під час їх експлуатації.
52. Гальмівні системи залізничного рухомого складу під час експлуатації мають
виключати можливість виникнення біологічних небезпек для пасажирів і
обслуговуючого персоналу та також механічних небезпек і елементів зовнішньої
інфраструктури.
53. Системи залізничного рухомого складу, що працюють під тиском мають
виключати виникнення біологічних небезпек для пасажирів і обслуговуючого персоналу
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та механічних небезпек для суміжних функціональних систем як в середині, так і зовні
залізничного рухомого складу і елементів інфраструктури.
54. Ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів дизель-поїздів,
автомотрис, рейкових автобусів, дизель-електропоїздів, ізотермічних вагонів,
спеціального самохідного рухомого складу мають бути вибухобезпечними, відповідати
вимогам пожежної безпеки та не допускати небезпечного хімічного та екологічного
впливів на обслуговуючий персонал, навколишнє середовище, суміжні функціональні
системи зовні рухомого складу та механічного впливу на інфраструктуру.
55. Паливно-мастильні матеріали, продукти їх розкладу та згорання під час
експлуатації, технічного обслуговування й ремонту залізничного рухомого складу не
повинні приводити до виникнення біологічних, хімічних та екологічних небезпек для
пасажирів, обслуговуючого персоналу, навколишнього середовища, інфраструктури і
рухомого складу.
56. Кабіна машиніста локомотиву, моторвагонного рухомого складу і спеціального
самохідного залізничного рухомого складу має бути спроектована та виготовлена з
урахуванням вимог пожежної безпеки, виключати можливість впливу біологічних,
електричних, екологічних небезпек на життя та здоров'я суб’єктів керування, інших
осіб, що мають дозвіл знаходження в кабіні під час експлуатації та обслуговуючого
персоналу під час технічного обслуговування та ремонтів.
57. Службові приміщення і їх внутрішнє обладнання для обслуговуючого
персоналу пасажирських та ізотермічних вагонів, моторвагонного рухомого складу та
спеціального залізничного рухомого складу мають відповідати вимогам електричної і
пожежної безпеки, забезпечувати біологічну безпеку та не допускати радіаційного та
екологічного впливів на обслуговуючий персонал.
58. Приміщення і їх обладнання для пасажирів пасажирських вагонів та
моторвагонного рухомого складу мають відповідати вимогам електричної і пожежної
безпеки, забезпечувати біологічну безпеку і не допускати радіаційного та екологічного
впливів на пасажирів.
При проектуванні та виробництві пасажирських вагонів та моторвагонного
рухомого складу призначених для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними
можливостями додатково повинні бути враховані вимоги ергономіки, що забезпечують
зручність життєдіяльності таких пасажирів.
59. Санітарно побутові приміщення, їх системи в моторвагонному рухомому
складі, пасажирських ізотермічних вагонів та локомотивів, мають відповідати вимогам
електричної і пожежної безпеки та не допускати небезпечного хімічного та екологічного
впливів на пасажирів, обслуговуючий персонал, навколишнє середовище і
інфраструктуру.
60. Системи життєзабезпечення локомотивів, моторвагонного рухомого складу,
пасажирських та ізотермічних вагонів, спеціального залізничного рухомого складу
мають відповідати вимогам електричної і пожежної безпеки та виключати можливість
екологічного впливу на пасажирів, обслуговуючий персонал і навколишнє середовище.
Також має бути передбачене недопущення можливого термічного впливу на прилади,
електричне обладнання в середині рухомого складу, пасажирів, обслуговуючого
персоналу і пошкодження їх майна.
61. Входи, виходи, аварійні виходи та шляхи евакуації в пасажирських вагонах,
моторвагонному рухомому складі, локомотивах і спеціальному залізничному рухомому
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складі мають бути спроектовані та виготовлені з урахуванням правил пожежної,
електричної безпеки та виключати можливість виникнення біологічної небезпеки.
62. Характеристики (показники мікроклімату, рівні шуму, вібрації, ультразвуку,
електромагнітного випромінювання, освітлення, складу повітряного середовища)
систем життєзабезпечення (системи кондиціювання повітря - опалення, вентиляція,
охолодження, системи освітлення, шумо та віброзахисту, повітроочисники, захисту від
інфразвуку й ультразвуку, електромагнітних випромінювань), рівень зовнішнього шуму
кабін машиністів локомотивів, моторвагонного рухомого складу і спеціального
самохідного залізничного рухомого складу, внутрішніх приміщень пасажирських
вагонів і моторвагонного рухомого складу, службових і побутових приміщень
спеціального залізничного рухомого складу, а також ізотермічних вагонів з автономною
енергетичною установкою мають відповідати вимогам санітарно-епідеміологічних
норм.
63. Після закінчення призначеного терміну служби залізничний рухомий складу й
(або) його складові частини мають бути виведені з експлуатації та утилізовані за
встановленим нормативними документами порядком.
Додаток 1
Перелік
залізничного рухомого складу,
що підлягає оцінці відповідності.
№
з/п

Назва залізничного рухомого складу

1.

Локомотиви.

2.

Моторвагонний рухомий склад.

3.

Вагони пасажирські.

4.

Вагони вантажні.

5.

Спеціальний залізничний рухомий склад.

Модулі за якими проводиться
оцінка відповідності
D (В), Е
H, Н1.
D (В), Е
H, Н1.
D (В), Е
H, Н1.
D (В), Е
H, Н1.
D (В), Е
H, Н1.

(В), F (В), D1, Е1, F1, G,
(В), F (В), D1, Е1, F1, G,
(В), F (В), D1, Е1, F1, G,
(В), F (В), D1, Е1, F1, G,
(В), F (В), D1, Е1, F1, G,
Додаток 2.

Перелік
функціональних систем залізничного рухомого складу,
що підлягають оцінці відповідності.
№
з/п
1.
2.

Модулі за якими проводиться
оцінка відповідності*
Зовнішній корпус (кузов) залізничного рухомого А, А1, А2, С (В), С1 (В), С2 (В), D (В),
складу.
Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H, Н1.
Механічна частина залізничного рухомого D (В), Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H,
Назва залізничного рухомого складу
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

складу.
Системи керування, контролю і безпеки
залізничного рухомого складу.
Електричне обладнання залізничного рухомого
складу.
Система автономного (аварійного) живлення
електричної мережі залізничного рухомого
складу.
Система внутрішнього та аварійного освітлення
локомотивів, моторвагонного рухомого складу,
пасажирських
та
ізотермічних
вагонів,
спеціального самохідного рухомого складу.
Система зовнішнього освітлення локомотивів,
моторвагонного рухомого складу та спеціального
самохідного рухомого складу.

Н1.
D (В), Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H,
Н1.
А, А1, А2, С (В), С1 (В), С2 (В), D (В),
Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H, Н1.
D (В), Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H,
Н1.
А, А1, А2, С (В), С1 (В), С2 (В)

А, А1, А2, С (В), С1 (В), С2 (В)

D (В), Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H,
Н1.
Системи залізничного рухомого складу, що D (В), Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H,
працюють під тиском.
Н1.
Ємності для зберігання паливно-мастильних А, А1, А2, С (В), С1 (В), С2 (В)
матеріалів дизель-поїздів, автомотрис, рейкових
автобусів, дизель-електропоїздів, ізотермічних
вагонів, спеціального самохідного рухомого
складу.
Кабіна машиніста локомотивів, моторвагонного D (В), Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H,
рухомого складу і спеціального самохідного Н1.
залізничного рухомого складу.
Службові приміщення і їх внутрішнє обладнання А, А1, А2, С (В), С1 (В), С2 (В)
для обслуговуючого персоналу пасажирських та
ізотермічних вагонів, моторвагонного рухомого
складу та спеціального залізничного рухомого
складу.
Приміщення і їх внутрішнє обладнання для А, А1, А2, С (В), С1 (В), С2 (В), D (В),
пасажирів
пасажирських
вагонів
та Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H, Н1.
моторвагонного рухомого.
Санітарно побутові приміщення та системи А, А1, А2, С (В), С1 (В), С2 (В)
моторвагонного рухомого складу, пасажирських
ізотермічних вагонів та локомотивів.
D (В), Е (В), F (В), D1, Е1, F1, G, H,
Система
життєзабезпечення
локомотивів, Н1.
моторвагонного рухомого складу, пасажирських
та
ізотермічних
вагонів,
спеціального
залізничного рухомого складу.
Гальмівні системи залізничного рухомого складу.

Входи, виходи, аварійні виходи та шляхи
евакуації в пасажирських вагонах,
16.
моторвагонному рухомому складі, локомотивах і
спеціальному залізничному рухомому складі.
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* Примітка – оцінці відповідності вимогам даного технічного регламенту підлягають як
функціональні системи залізничного рухомого складу, так і складові частини, що входять до їх
конструкції в залежності від ступеня ризику заподіяння небезпеки.

Висновок: Введення в дію проекту Постанови дозволить вирішити такі завдання:
– підвищити безпеку та надійність рухомого складу частин до нього на
залізничним транспортом;
– підвищить якість та вимоги до рухомого складу при проектуванні введенні в
експлуатацію та модернізації залізничного рухомого складу;
– забезпечити стрімкий розвиток галузі залізничного транспорту;
– удосконалить процес підтвердження відповідності згідно міжнародних вимог та
норм.
Прийняття проекту Постанови проекту Постанови є стаття 10 Закону України "Про
транспорт", стаття 11 Закону "Про залізничний транспорт" частина 3 статті 6 Закону
України "Про підтвердження відповідності", стаття 17 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Указ Президента України від
04.09.2009 № 714/2009 "Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26
червня 2009 року "Про ситуацію в сфері залізничного транспорту України", пункт 5 розділу
4 Указу Президента від 03.09.2007 № 816 "Про Концепцію вдосконалення державного
регулювання господарської діяльності", пункті 11 Національного плану заходів з реалізації
першого етапу (2009-2011 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності
Незалежних Держав на період до 2020 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2011 р. № 181-р та доручення Кабінету Міністрів України від
12.04.2007 № 412-дск, від 28.04.2007 № 9359/2/1-07 та від 10.09.2008 № 44337/1/1-08.
Література:
1.Закон України "Про підтвердження відповідності";
2.Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності";
3. Закон України "Про стандартизацію";
4. Закон України "Про природні монополії";
5. Закон України "Про захист прав споживачів";
6. Закон України "Про транспорт";
7. Закон України "Про залізничний транспорт";
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390 "Про затвердження
Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки";
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р.
№ 1555-р "Про
схвалення Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року";
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 року № 1599 "Про затвердження
опису та правил застосування національного знака відповідності";
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 року № 1585 "Про затвердження
Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування
національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах";
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007р. № 950 "Про затвердження
Регламенту Кабінету Міністрів України";
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13. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 288 "Про затвердження
переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного
регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів";
14. Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 411 "Про затвердження Правил
технічної експлуатації залізниць України";
15. Наказ Міністерства транспорту України від 01.10.2009 № 1014 "Про затвердження
Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту
України"; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2009 р. за №1166/17182;
16. У державах Європейського Союзу питання, що визначені у проекті Постанови,
регулюються:
17. Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року
"Про оперативну сумісність інтероперабельність залізничних систем у межах
Співтовариства".
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Протягом грудня 2013р – січня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ”видано наступні сертифікати:
Реєстраційн
ий номер

Продукція
Дата
видачі та
термін дії

Виданий

UA1.099.023
0048-13

02.12.2013
01.12.2014

UA1.099.023
0051-13

02.12.2013
01.12.2014

UA1.099.023
0807-13

04.12.2013
03.12.2014

Державному
підприємству
"Український
державний центр по
експлуатації
спеціалізованих
вагонів" (ДП
"Укрспецвагон",
Україна, 64660,
Харківська обл., м.
Лозова, смт.
Панютине, вул.
Леніна, 5), код
ЄДРПОУ 01056362.
Державному
підприємству
"Український
державний центр по
експлуатації
спеціалізованих
вагонів" (ДП
"Укрспецвагон",
Україна, 64660,
Харківська обл., м.
Лозова, смт.
Панютине, вул.
Леніна, 5), код
ЄДРПОУ 01056362.
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
Регіональне
підприємство
"ТРАНСВАГОНСЕРВ
ІС", 49081, м.
Дніпропетровськ, вул.
25

Напіввагон
чотиривісний
універсальний
модель 12-9745

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ,
який
зареєстрований
в
установленому
порядку)
ТУ У 35.2-01124454032-2004 "Напіввагони
чотиривісні моделей 129745, 12-9745-01.
Технічні умови";
креслення К 22.0400.00.00.0-00.

Напіввагон
чотиривісний
універсальний
модель 12-9911

ТУ У 30.2-01056362002:2012 "Напіввагон
чотиривісний
універсальний модель
12-9911. Технічні
умови"; креслення
9911.00.00.00.000

потяг
спеціальний для
перевезення
рейкових плітей
РС-800-П

ТУ У 30.2-05749336005:2013 "Потяг
спеціальний для
перевезення рейкових
плітей РС-800-П.
Технічні умови".

Вісник сертифікації залізничного транспорту
Столєтова, 11-А (код
ЄДРПОУ 31649073),
довіреність № 35 від
02.08.2013 р. від ПАТ
"Верхньодніпровськи
й машинобудівний
завод"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "ДАКЕНЕРГЕТИКА"
51283,
Дніпропетровська
обл.,
Новомосковський р-н,
с Піщанка, вул.
Степова, 2А, 2Б, код
ЄДРПОУ 33165522

Комірки
комплектних
розподільчих
пристроїв
змінного струму
напругою 6(10)
кВ серії КП-610

UA1.099.023
2415-13

09.12.2013
08.12.2014

UA1.099.023
3024-13

10.12.2013
09.12.2014

ТОО
"Проммашкомплект",
141200, Республіка
Казахстан,
Павлодарська обл., м.
Екібастуз, вул.
Кунаєва, 93, код
ОКПО 40929533

Колеса
суцільнокатані за
ГОСТ 10791-2011
(рис.А.1 зі сталі
марки 2, рис. А.4
зі сталі марки Т)

UA2.099.081
94-13

10.12.2013
09.12.2018

Державному
підприємству
"Донецька залізниця"

перевезення
вантажів
залізничним
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п.4.14.1, 11.2.1 ГОСТ
1516.3-96
"Электрооборудование
переменного тока на
напряжение от 1 до
750кВ. Требования к
электрической
прочности изоляции",
п.3.3.7 ГОСТ
12.2.007.0-75 "Система
стандартов
безопасности труда.
Изделия
электротехнические.
Общие требования
безопасности" і п.3.2
ГОСТ 14693-90
"Устройства
комплектные
распределительные
негерметизированные в
металлической оболочке
на напряжение до 10кВ.
Общие технические
условия".
ГОСТ 10791-2011
"Колеса цельнокатаные.
Технические условия",
НБ ЖТ ТМ 02-98
"Нормы безопасности
на железнодорожном
транспорте.
Металлопродукция для
железнодорожного
подвижного состава.
Нормы безопасности",
ДСТУ ГОСТ 10791:2006
"Колеса суцільнокатані.
Технічні умови (ГОСТ
10791-2004, IDT)".
ДСТУ ISO 9001:2009
(ISO 9001:2008, IDT)

Вісник сертифікації залізничного транспорту
(83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).

UA9.099.022
05-13

11.12.2013
09.12.2018

Державному
підприємству
"Донецька залізниця"
(83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).

UA9.099.022
06-13

11.12.2013
09.12.2018

Державному
підприємству
"Донецька залізниця"
(83000, м. Донецьк,
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транспортом:
послуг з
перевезення
вантажів; послуг
експедиційни;
послуг з
транспортного
оброблення
вантажів; послуг
зі зберігання
вантажів;
допоміжних
транспортних
послуг; послуг з
перевезення
небезпечних
(вибухових,
отруйних,
радіоактивних та
інших) вантажів,
що перевозяться
за особливими
правилами
код ДКПП 60.10.2
(49.20.1), 63.40.12
(52.29.1), 63.11.11
(52.24.19), 63.12.1
(52.10.1), 63.40.20
(52.21)
Послуги з
перевезення
вантажів
залізничним
транспортом:
послуги з
перевезення
вантажів; послуги
з перевезення
небезпечних
(вибухових,
отруйних,
радіоактивних та
інших) вантажів,
що перевозяться
за особливими
правилами
Послуги з
перевезення
вантажів
залізничним

ТУ У 60.1-01074957004-2003 "НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ВАНТАЖІВ
ЗАЛІЗНИЧНИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Послуги з перевезення
вантажів. Технічні
умови"

ТУ У 63.4-01074957005-2003 "НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Вісник сертифікації залізничного транспорту
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).

транспортом:
послуги
експедиційні

UA9.099.022
07-13

11.12.2013
09.12.2018

Державному
підприємству
"Донецька залізниця"
(83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).

Послуги з
перевезення
вантажів
залізничним
транспортом:
послуги з
транспортного
оброблення
вантажів

UA9.099.022
08-13

11.12.2013
09.12.2018

Державному
підприємству
"Донецька залізниця"
(83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).

Послуги з
перевезення
вантажів
залізничним
транспортом:
допоміжні
транспортні
послуги

UA9.099.022
68-13

20.12.2013
19.12.2015

Державному
підприємству
"Донецька залізниця"
(83001, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).

Послуги з
перевезення
пасажирів
залізничним
транспортом:
послуги з
обслуговування
пасажирів на
залізничному
вокзалі

UA9.099.022
69-13

20.12.2013
19.12.2015

Державному
підприємству
"Донецька залізниця"
(83001, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).

Послуги з
перевезення
пасажирів
залізничним
транспортом:
послуги з
обслуговування
пасажирів СервісЦентром
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ВАНТАЖІВ
ЗАЛІЗНИЧНИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Послуги експедиційні.
Технічні умови".
ТУ У 63.1-01074957007-2003 "НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ВАНТАЖІВ
ЗАЛІЗНИЧНИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Послуги з
транспортного
оброблення вантажів.
Технічні умови".
ТУ У 63.4-01074957011-2003 "НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ВАНТАЖІВ
ЗАЛІЗНИЧНИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Допоміжні транспортні
послуги. Технічні
умови"
ТУ У 63.2-01074957003-2004 "НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРІВ
ЗАЛІЗНИЧНИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Послуги з
обслуговування
пасажирів на
залізничному вокзалі.
Технічні умови".
ТУ У 63.2-01074957006-2004 "НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРІВ
ЗАЛІЗНИЧНИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Обслуговування
пасажирів СервісЦентром. Технічні
умови".

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA9.099.022
70-13

20.12.2013
19.12.2015

Державному
підприємству
"Донецька залізниця"
(83001, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).

UA1.099.023
6609-13

20.12.2013
19.12.2015

UA1.099.023
6610-13

20.12.2013
19.12.2015

UA1.099.023
6611-13

20.12.2013
19.12.2015

UA9.099.022
96-13

24.12.2013
22.12.2015

Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"Ф.М.-ТАНДЕМ",
50055,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Нікопольське
шосе, 55 (код
ЄДРПОУ 32974950)
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"Ф.М.-ТАНДЕМ",
50055,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Нікопольське
шосе, 55 (код
ЄДРПОУ 32974950)
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"Ф.М.-ТАНДЕМ",
50055,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Нікопольське
шосе, 55 (код
ЄДРПОУ 32974950)
Державному
підприємству
"Донецька залізниця"
(83001, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).
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Послуги з
перевезення
пасажирів
залізничним
транспортом:
послуги пунктів
продажу проїзних
документів

ТУ У 63.2-01074957009-2004 "НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРІВ
ЗАЛІЗНИЧНИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Послуги пунктів
продажу проїзних
документів. Технічні
умови".
Бруси
мостові ГОСТ 28450-90 "Брусья
дерев'яні,
мостовые деревянные.
просочені
Технические условия",
ГОСТ
20022.0-93
"Защита
древесины.
Параметры
защищенности" (п. 6
таблиця 2)
Шпали дерев'яні
для залізниць
широкої колії, І,
ІІ та ІІІ типів,
просочені

ДСТУ ГОСТ 78:2009
"Шпали дерев'яні для
залізниць широкої колії.
Технічні умови (ГОСТ
78-2004, IDT)", ГОСТ
20022.0-93 "Защита
древесины. Параметры
защищенности" (п. 6
таблиця 2)

Бруси дерев'яні
для стрілочних
переводів
залізниць
широкої колії,
просочені

ДСТУ ГОСТ 8816:2009
"Брусся дерев'яні для
стрілкових переводів
залізниць широкої колії.
Технічні умови (ГОСТ
8816-2003, IDT)", ГОСТ
20022.0-93 "Защита
древесины. Параметры
защищенности" (п. 6
таблиця 2)
ТУ У 71.2-01074957010-2004 "НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРІВ
ЗАЛІЗНИЧНИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Послуги з надання
транспортних засобів

Послуги з
перевезення
пасажирів
залізничним
транспортом:
послуги з надання
транспортних
засобів для
організації

Вісник сертифікації залізничного транспорту
перевезення
пасажирів

для організації
перевезення пасажирів.
Технічні умови".
ТУ У 63.1-01074957008-2003 "НАДАННЯ
ПОСЛУГ З
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ВАНТАЖІВ
ЗАЛІЗНИЧНИМ
ТРАНСПОРТОМ.
Послуги зі зберігання
вантажів. Технічні
умови"
п.п. 3.1.1, 3.1.5, 3.2, 3.3,
3.5, 3.9 ГОСТ
12.2.007.0-75 "Система
стандартов
безопасности труда.
Изделия
электротехнические.
Общие требования
безопасности", п. 1.1,
1.2 ГОСТ 12.2.007.3-75
"ССБТ.
Электротехнические
устройства на
напряжение свыше
1000В"
ГОСТ 12.2.056-81
"ССБТ. Электровозы и
тепловозы колеи 1520
мм. Требования
безопасности"; ГОСТ
22339-88 "Тепловозы
маневровые и
промышленные. Типы и
основные параметры",
по показниках, що
наведені у додатку (на
російській мові).
п.п. 3.1.1; 3.1.2; 3.1.4;
3.1.6; 3.1.8; 4.1.3; 4.2.1;
4.2.2; 4.2.5; п. 4.4; п.п.
5.1.2 - 5.1.6; п. 5.2
ГОСТ 26725-97 (по
показникам та
параметрам вказаним в
додатках № 15 та № 16)

UA9.099.022
97-13

24.12.2013
09.12.2018

Державному
підприємству
"Донецька залізниця"
(83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 68, код
ЄДРПОУ 01074957).

Послуги з
перевезення
вантажів
залізничним
транспортом:
послуги зі
зберігання
вантажів

UA1.099.023
9400-13

25.12.2013
24.12.2015

Общество с
ограниченной
ответственностью
"НИИЭФА-ЭНЕРГО",
196641, Российская
Федерация, г. СанктПетербург, п.
Металлострой,
промзона
"Металлострой",
дорога на
Металлострой, д.3,
корп. 2, код ОКПО
53304326

Переключатель
станции
стыкования
контактной сети
3,3 кВ
постоянного тока
и 27,5 кВ
переменного тока
ПСС В 3,3/27,5

UA1.099.023
9832-13

25.12.2013
24.12.2014

філія ТОВ "Камкор
Локомотив"-Шуський
локомотиворемонтни
й завод (081129
Республіка Казахстан,
м. Шу, вул.
Паровозна, 1 Код
ОКПО 399641080003)

Маневровий
тепловоз ТЕМ KZ

UA1.099.023
9837-13

25.12.2013
24.12.2014

Акціонерному
товариству
"Казтеміртранс",
010000, Республіка
Казахстан, м. Астана,
вул. Д. Кунаєва, 10,
код підприємства
БИН 031040000572.

Напіввагони
чотиривісні
універсальні колії
1520 мм моделі
12-9920
(індивідуальні
номери в
додатках № 1 -
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
14)

UA1.099.024
0691-13

26.12.2013
24.05.2014

"SKODA VAGONKA
a.s.", 1 maje 3176/102,
703 00, Ostrava,
Чеська Республіка.

Двоповерховий
міжрегіональний
двосистемний
шестивагонний
електропоїзд
(8605 00 00 00)

UA1.099.024
0854-13

26.12.2013
25.12.2014

ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ЕНЕРГЕТИЧНЕ
МАШИНОБУДУВАН
НЯ", 01054, м. Київ,
вул. Дмитрівська,

Реле типу
ИМШ1-1700,
ИР1-0,3, ИВГ-В,
ППР3-5000,
КШ1-280,КШ180,ДСШ13А,ДС
Ш16 згідно
додатку 1.
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ДСТУ 4493:2005
"Вагони магістральні
пасажирські, дизель - та
електропотягів. Вимоги
щодо безпеки",
"Двухэтажный
межрегиональный
двухсистемный
шестивагонный
электропоезд.
Техническое задание
TP-V-41/2010", ЦТ-ЦВЦЛ-0015 "Інструкція з
експлуатації гальм
рухомого складу на
залізницях України",
ЦТ-0058 "Інструкція з
технічного
обслуговування,
ремонту та
випробування
гальмового
устаткування
локомотивів і
моторвагонного
рухомого складу", ЦЩ
0001 "Інструкція з
сигналізації на
залізницях України",
"Норми допустимих
швидкостей руху
рухомого складу по
залізничних коліях
Державної адміністрації
залізничного транспорту
України шириною
1520мм" (за
зазначеними в додатку 1
пунктами).
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 2.

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA1.099.024
0948-13

26.12.2013
25.12.2014

UA1.099.024
0956-13

26.12.2013
25.12.2014

UA1.099.024
0964-13

26.12.2013
25.12.2014

UA1.099.024
1960-13

27.12.2013
26.12.2015

буд. 18/24, 10 поверх,
код ЄДРПОУ
37932631.
ТОВАРИСТВУ З
Вимикач типа
ОБМЕЖЕНОЮ
АВМ-2 5А; реле
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
типу НМПШ2Ю "ТОРГОВИЙ ДІМ
400, АШ2-1440,
"ЕНЕРГЕТИЧНЕ
АСШ2-220М;
МАШИНОБУДУВАН блоки типу В І , В
НЯ", 01054, м. Київ,
ІІ, ВД-62, М ІІІ,
вул. Дмитрівська,
СП-69, УП-65
буд. 18/24, 10 поверх згідно додатку 1.
ТОВАРИСТВУ З
Реле типу КШ1ОБМЕЖЕНОЮ
280, КШ1-80,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ ДСШ16, ППШ-3
Ю "ТОРГОВИЙ ДІМ
згідно додатку 1
"ЕНЕРГЕТИЧНЕ
МАШИНОБУДУВАН
НЯ", 01054, м. Київ,
вул. Дмитрівська,
буд. 18/24, 10 поверх
ТОВАРИСТВУ З
Реле (12 типів)
ОБМЕЖЕНОЮ
згідно додатку 1.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ЕНЕРГЕТИЧНЕ
МАШИНОБУДУВАН
НЯ", 01054, м. Київ,
вул. Дмитрівська,
буд. 18/24, 10 поверх
BETAMONT-ES s.r.o.,
Система
Lieskovska cesta 456, мікропроцесорної
962 21 Lieskovec,
централізації
Словацька
стрілок і сигналів
Республіка,
ESB-UA
ідентифікаційний
номер 44379641
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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 2.

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 2.

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 2.

ДСТУ 4151-2003
"Комплекси технічних
засобів систем
керування та
регулювання руху
поїздів.
Електромагнітна
сумісність. Вимоги та
методи випробувань",
ДСТУ 4178-2003
"Комплекси технічних
засобів систем
керування та
регулювання руху
поїздів. Функційна
безпечність і надійність.
Вимоги та методи
випробувань"

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA2.099.082
51-13

27.12.2013
26.12.2018

Дніпропетровським
учбово
виробничим
підприємством
Українського
товариства
сліпих (ДУВП УТОС)

UA1.099.024
2641-13

30.12.2013
29.08.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬ
КИЙ СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД", 49098, м.
Дніпропетровськ, вул.
Білостоцького, 181
Код ЄДРПОУ
14367980
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виробництва
з'єднувачів
рейкових
стикових типу
СРС, шайб
плоских типу
ШП-1 для
рейкових
скріплень типу
КБ, перемичок
дросельних, між
дросельних, до
колійних
трансформаторни
х ящиків,
кабельних стійок
та з'єднувачів
стрілочних,
затискачів
набірних серії
ЗН19 та блоків з
них серії БЗН19,
профілів з
тонколистової
рулонної
оцинкованої
сталі, код ДКПП
35.20.40
(30.20.40-70.00),
31.20.27
(27.33.13-70.00),
27.33.11.700
(24.33.11-30.00)
Переводи
стрілочні
магістральні,
промислового
транспорту та
метрополітену,
з'їзди перехресні,
вплетіння та
сплетіння (згідно
додатків №№128); перетини
глухі(згідно
додатків №№2930); інші
елементи
верхньої будови
колії (згідно

ДСТУ ISO 9001:2009
(ISO 9001:2008, IDT)

конструкторської
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 30.214367980-021:2013
"З'єднання і
перетинання
залізничних колій.
Технічні умови"

Вісник сертифікації залізничного транспорту
додатку №31)
UA1.099.024
2761-13

30.12.2013
26.12.2018

Дніпропетровському
учбово-виробничому
підприємству
Українського
товариства сліпих
(ДУВП УТОС),
49026, м.
Дніпропетровськ, вул.
Логаша, 37 (код
ЄДРПОУ 03288941)

UA1.099.024
2770-13

30.12.2013
26.12.2018

UA1.099.024
2785-13

30.12.2013
26.12.2018

UA1.099.000
0535-14

09.01.2014
18.11.2015

UA1.099.000
3610-14

23.01.2014
22.01.2015

Дніпропетровському З'єднувачі рейкові
учбово-виробничому стикові типу СРС
підприємству
Українського
товариства сліпих
(ДУВП УТОС),
49026, м.
Дніпропетровськ, вул.
Логаша, 37 (код
ЄДРПОУ 03288941)
Дніпропетровському
Шайби плоскі
ТУ У 35.2-03288941учбово-виробничому
типу ШП-1 для
004:2011 "Шайби плоскі
підприємству
рейкових
типу ШП-1 для
Українського
скріплень типу
рейкових скріплень
товариства сліпих
КБ
типу КБ. Технічні
(ДУВП УТОС),
умови".
49026, м.
Дніпропетровськ, вул.
Логаша, 37 (код
ЄДРПОУ 03288941)
ПАТ
Вагон критий
ТУ У 30.2-05669819"Дніпровагонмаш",
універсальний
037:2013 "Вагон критий
51925,
моделі 11-4150
універсальний моделі
Дніпропетровська
11-4150. Технічні
обл., м.
умови"
Дніпродзержинськ,
вул. Українська, буд.
4, код ЄДРПОУ
05669819.
ТОВАРИСТВО З
Вагон - самоскид
п.п.1.2 (таблиця 1,
ОБМЕЖЕНОЮ
(думпкар)
пункти 2-12, 15-21),
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Модель 33-980
1.6.1, 1.6.3, 1.6.6, 1.6.7,
Ю "МЕДПРОМ"
1.6.8, 1.7.2, 1.7.7, 1.10.1,
53032,
1.10.3, 1.11.3, 1.11.4,
Дніпропетровська
1.12.1, 1.13, 1.14.1,
34

Перемички
дросельні,
міждросельні, до
колійних
трансформаторни
х ящиків,
кабельних стійок
та з'єднувачі
стрілочні

п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3 ТУ У 35.203288941-002:2009
"Перемички дросельні,
міждросельні, до
колійних
трансформаторних
ящиків, кабельних
стійок та з'єднувачі
стрілочні. Технічні
умови".
ТУ У 03288941.001-99
"Соединители
рельсовые стыковые
типа СРС. Технические
условия".

Вісник сертифікації залізничного транспорту
обл., Криворізький
район, с. Вільне,
Кіровоградське шосе,
майданчик 1, код
ЄДРПОУ 32627092
UA1.099.000
3612-14

23.01.2014
22.01.2015

UA1.099.000
3614-14

23.01.2014
22.01.2015

UA1.099.000
3615-14

23.01.2014
22.01.2015

UA1.099.000
3641-14

23.01.2014
21.01.2019

UA1.099.000
5202-14

29.01.2014
28.01.2015

Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ТРАНС СВ ЛАЙН",
83015, м. Донецьк,
вул. Челюскінців,
буд. 196 (код
ЄДРПОУ 36380238)
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ТРАНС СВ ЛАЙН",
83015, м. Донецьк,
вул. Челюскінців,
буд. 196 (код
ЄДРПОУ 36380238)
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ТРАНС СВ ЛАЙН",
83015, м. Донецьк,
вул. Челюскінців,
буд. 196 (код
ЄДРПОУ 36380238)
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Уральские
локомотивы", 624090,
Росія, Свердловська
обл., м. Верхня
Пишма, вул. Паркова,
36, код ОКПО
66770314
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю ТОРГОВИЙ ДІМ
"ПОСТАЧАЛЬНИК2007", 83050, м.
Донецьк, вул. Р.
Люксембург, буд.
20б/2, код ЄДРПОУ
35127494
35

Бруси дерев'яні
для стрілочних
переводів
залізниць
широкої колії, Іго та ІІ-го типів,
не просочені

1.14.2, 1.15.1, 2.2, 2.3,
2.6, 2.7 ТУ У 35.232627092-001:2006
"Вагон - самоскид
(думпкар) Модель 33980. Технічні умови"
ДСТУ ГОСТ 8816:2009
"Брусся дерев'яні для
стрілкових переводів
залізниць широкої колії.
Технічні умови (ГОСТ
8816-2003, IDT)"

Бруси мостові
дерев'яні, не
просочені

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

Шпали дерев'яні
для залізниць
широкої колії, Іго та ІІ-го типів,
не просочені

ДСТУ ГОСТ 78:2009
"Шпали дерев'яні для
залізниць широкої колії.
Технічні умови (ГОСТ
78-2004, IDT)"

електровоз
магістральний
вантажний
постійного
струму 2ЕС10

згідно з переліком
зазначеним в Додатку 1

бруси дерев'яні
для стрілочних
переводів
залізниць
широкої колії,
непросочені,
типів І та ІІ

п.п. 4.3-4.6, 5.1-5.5, 5.8,
5.11-5.14 ДСТУ ГОСТ
8816:2009 "Брусся
дерев'яні для стрілкових
переводів залізниць
широкої колії. Технічні
умови (ГОСТ 88162003, IDT)".

Вісник сертифікації залізничного транспорту
UA1.099.000
5203-14

29.01.2014
28.01.2015

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю ТОРГОВИЙ ДІМ
"ПОСТАЧАЛЬНИК2007", 83050, м.
Донецьк, вул. Р.
Люксембург, буд.
20б/2, код ЄДРПОУ
35127494

бруси мостові
дерев'яні,
непросочені

п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3
ГОСТ 28450-90 "Брусья
мостовые деревянные.
Технические условия"

Протягом грудня 2013р – січня 2014р. Органом
"Дортранстелеком" роботи по сертифікації не проводились.

сертифікації

Протягом грудня 2013р – січня 2014р. Державним підприємством „Орган з
сертифікації АСУ УПП ЗТ” було видано такі сертифікати:
Реєстраційний №

UA1.097.000
5294-14
UA1.097.000
6942-14

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

Продукція

29.01.2014
28.01.2016

ООО «Меридиан-44»

Колісні пари
електровозів ВЛ-10,
ВЛ-11

05.02.2014
03.02.2017

ТДВ «Донецький
завод по ремонту
транспортного
устаткування»

Колодки гальмівні
чавунні для
локомотивів типу «М»

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)
ДСТУ ГОСТ
11018:2005
НД

Протягом грудня 2013р – січня 2014р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») видано наступні сертифікати:
Реєстраційний №

UА1.098.023
0213-13

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

Продукція

ОАО „Ритм” Тверское
производство
02.12.2013
тормозной
01.12.2015
аппаратуры(ОАО
„Ритм” ТПТА),170003,
36

Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)

Кран кінцевий 4314
СОУ МПП 45.060(для гальмівної
257:2008 „Рейковий
системи залізничного
рухомий склад.
рухомого складу), УКТ
Крани кінцеві та
ЗЕД 8607, серійне
стоп-крани

Вісник сертифікації залізничного транспорту
г. Тверь,
Петербургское шоссе,
45 б,Росія

виробництво

UА1.098.023
0219-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство
тормозной аппаратуры
02.12.2013
(ОАО „Ритм” ТПТА),
01.12.2015
170003, г. Тверь,
Петербургское шоссе,
45 б,Росія

Клапан золотниковий
4316 (для гальмівної
системи залізничного
рухомого складу),УКТ
ЗЕД 8607,серійне
виробництво

UА1.098.023
0221-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство тормозной
02.12.2013
аппаратуры (ОАО
01.12.2015 „Ритм” ТПТА), 170003,
г. Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б, Росія

Запобіжник валика
підвіски гальмівного
башмака 4384 (для
гальмівної системи
залізничного рухомого
складу),УКТ ЗЕД 8607,
серійне виробництво

UА1.098.023
0222-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство тормозной
02.12.2013
аппаратуры (ОАО
01.12.2015 „Ритм” ТПТА),170003, г.
Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б,Росія

Муфта 4379-01 (для
гальмівної системи
залізничного рухомого
складу), УКТ ЗЕД
8607,серійне
виробництво

UА1.098.023
0224-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство тормозной
02.12.2013
аппаратуры (ОАО
01.12.2015 „Ритм” ТПТА),170003, г.
Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б,Росія

Муфта 4379(для
гальмівної системи
залізничного рухомого
складу), УКТ ЗЕД
8607,серійне
виробництво

UА1.098.023
0225-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство тормозной
02.12.2013
аппаратуры (ОАО
01.12.2015 „Ритм” ТПТА),170003, г.
Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б,Росія

Трійник у зборі 437501(для гальмівної
системи залізничного
рухомого складу), УКТ
ЗЕД 8607,серійне
виробництво

UА1.098.023
0227-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство тормозной
02.12.2013
аппаратуры (ОАО
01.12.2015 „Ритм” ТПТА),170003, г.
Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б,Росія

Ніпель 4371(для
гальмівної системи
залізничного рухомого
складу), УКТ ЗЕД
8607,серійне
виробництво
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гальмівних систем.
Загальні технічні
умови”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу залізниць.
Загальні вимоги
безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу залізниць.
Загальні вимоги
безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу залізниць.
Загальні вимоги
безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу залізниць.
Загальні вимоги
безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу
залізниць.Загальні
вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу залізниць.

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UА1.098.023
0229-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство тормозной
02.12.2013
аппаратуры (ОАО
01.12.2015 „Ритм” ТПТА),170003, г.
Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б,Росія

Штуцер 4370(для
гальмівної системи
залізничного рухомого
складу), УКТ ЗЕД
8607,серійне
виробництво

UА1.098.023
0230-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство тормозной
02.12.2013
аппаратуры (ОАО
01.12.2015 „Ритм” ТПТА),170003, г.
Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б,Росія

Кран подвійної тяги
4308 (для гальмівної
системи залізничного
рухомого складу), УКТ
ЗЕД 8607,серійне
виробництво

UА1.098.023
0232-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство тормозной
02.12.2013
аппаратуры (ОАО
01.12.2015 „Ритм” ТПТА), 170003,
г. Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б, Росія

Кран роз’єднувальний
4302 (для гальмівної
системи залізничного
рухомого складу), УКТ
ЗЕД 8607,серійне
виробництво

UА1.098.023
0233-13

ОАО „Ритм” Тверское
производство тормозной
02.12.2013
аппаратуры (ОАО
01.12.2015 „Ритм” ТПТА), 170003,
г. Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б,Росія

Кран роз’єднувальний
4301 (для гальмівної
системи залізничного
рухомого складу), УКТ
ЗЕД 8607, серійне
виробництво

UА1.098.023
1877-13

06.12.2013
05.12.2014

UА1.098.023
1878-13

06.12.2013
05.12.2014

Загальні вимоги
безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу
залізниць.Загальні
вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу
залізниць.Загальні
вимоги безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу залізниць.
Загальні вимоги
безпеки”
СОУ МПП 45.060256:2008 „Виконавчі
пристрої та арматура
гальмівного
обладнання рухомого
складу залізниць.
Загальні вимоги
безпеки”

Вікна широкі глухі
(кресленик
7083.272.010 СБ),
ПАТ „Крюківський
ДКПП 35.20.40
вагонобудівний
СОУ МПП 45.060(30.20.40),УКТ ЗЕД
завод”,код ЄДРПОУ
326:2010„Вагони
8607, кількістю – 30
05763814,39621, м.
пасажирські. Вікна.
шт., виробництва ТОВ
Кременчук Полтавської
Загальні технічні
„СНОК ЛТД”, адреса
обл., вул. І. Приходька,
умови”
виробництва: 08600, м.
139
Васильків Київської
обл., вул. Тракторна, 9,
корп. В
ПАТ „Крюківський
Вікна вузькі з
СОУ МПП 45.060вагонобудівний
кватиркою(кресл. 35326:2010„Вагони
завод”,код ЄДРПОУ 500-0217-301), ДКПП
пасажирські. Вікна.
38
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05763814,39621, м.
Кременчук Полтавської
обл., вул. І. Приходька,
139

UА1.098.023
1879-13

06.12.2013
05.12.2014

UА1.098.023
5632-13

18.12.2013
29.12.2016

UА1.098.023
5633-13

18.12.2013
17.12.2015

UА1.098.023
5634-13

18.12.2013
17.12.2015

UА1.098.023
5693-13

18.12.2013
17.12.2015

UА1.098.023
5694-13

18.12.2013
17.12.2015

35.20.40
Загальні технічні
(30.20.40),УКТ ЗЕД
умови”
8607,кількістю – 5 шт.,
виробництва
„RAWAG” Sp. z o.o.,
(Республіка Польща)
Вікна широкі з
ПАТ „Крюківський
кватиркою (кресл. 35вагонобудівний
500-0216-301), ДКПП
СОУ МПП 45.060326:2010„Вагони
завод”,код ЄДРПОУ 35.20.40
05763814,39621, м.
(30.20.40),УКТ ЗЕД
пасажирські. Вікна.
Кременчук Полтавської 8607,кількістю – 19
Загальні технічні
обл., вул. І. Приходька, шт., виробництва
умови”
139
„RAWAG” Sp. z o.o.,
(Республіка Польща)
ТОВ „УкртрансАвторежим 265А-1
ТУ У 35.2-33486527пневматика”, код
(для гальмівної
001:2009„Авторежим
и вантажні для
ЄДРПОУ 33486527, системи вантажних
вагонів),ДКПП
рухомого складу
42200, м. Лебедин
Сумської обл.,вул.
30.20.40,серійне
залізниць Технічні
Сумська, 92
виробництво
умови”
ТОВ „Укртранспневматика”, код
Авторежим 265А-1
ТУ У 35.2-33486527ЄДРПОУ 33486527, (для гальмівної
001:2009„Авторежим
42200, м. Лебедин
системи вантажних
и вантажні для
Сумської обл.,вул.
вагонів),УКТ ЗЕД
рухомого складу
Сумська, 92, на
8607,серійне
залізниць Технічні
продукцію ОАО
виробництво
умови”
„Транспневматика” (РФ)
ТОВ „УкртрансРукава з’єднувальні
ГОСТ 2593-82
пневматика”,код
типу Р2 (Р21, Р23) та
„Рукава
ЄДРПОУ
типу Р3 (Р31, Р32,
соединительные для
33486527,42200, м.
Р34, Р36А, Р36Б,
тормозов
Лебедин Сумської
Р36В) для рухомого
подвижного состава
обл.,вул. Сумська, 92, на складу залізниць,УКТ
железных
продукцію ОАО
ЗЕД 8607,серійне
дорог.Технические
„Транспневматика” (РФ) виробництво
условия”
ТОВ „УкртрансОСТ 24.290.16-86
пневматика”,код
Кран пробковий 1-1
„Краны пробковые
ЄДРПОУ
(4200) (для рухомого
для подвижного
33486527,42200, м.
складу залізниць),УКТ состава железных
Лебедин Сумської
ЗЕД 8607,серійне
дорог. Общие
обл.,вул. Сумська, 92, на
виробництво
технические
продукцію ОАО „Трансусловия”
пневматика” (РФ)
ТОВ „УкртрансЦиліндри гальмові з
ТУ 24.05.382-87
пневматика”,код
вмонтованим
„Цилиндры
ЄДРПОУ 33486527, регулятором ТЦРтормозные со
42200, м. Лебедин
10(для рухомого
встроенным
39
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UА1.098.023
5697-13

18.12.2013
17.12.2015

UА1.098.023
5704-13

18.12.2013
17.12.2015

UА1.098.023
5705-13

18.12.2013
17.12.2015

UА1.098.023
5707-13

18.12.2013
17.12.2015

UА1.098.023
8211-13

24.12.2013
29.12.2016

UА1.098.023
8293-13

24.12.2013
23.12.2015

Сумської обл.,вул.
Сумська, 92, на
продукцію ОАО „Транспневматика” (РФ)
ТОВ „Укртранспневматика”,код
ЄДРПОУ 33486527,
42200, м. Лебедин
Сумської обл.,вул.
Сумська, 92, на
продукцію ОАО „Транспневматика” (РФ)
ТОВ „Укртранспневматика”,код
ЄДРПОУ 33486527,
42200, м. Лебедин
Сумської обл.,вул.
Сумська, 92, на
продукцію ОАО „Транспневматика” (РФ)

складу залізниць),УКТ регулятором ТЦР-10.
ЗЕД 8607,серійне
Технические
виробництво
условия”
Клапани 1-2 (Э-175),
2-1 (216), 2-2 (Э-216)
для рухомого складу
залізниць, УКТ ЗЕД
8607,серійне
виробництво

ОСТ 24.290.15-86
„Клапаны для
подвижного состава
железных дорог.
Общие технические
условия”

ГОСТ 2593-82
Рукава з’єднувальні
„Рукава
типу Р1 (Р11, Р12,
соединительные для
Р13, Р14, Р15, Р16,
тормозов
Р17Б)(для рухомого
подвижного состава
складу залізниць),УКТ
железных дорог.
ЗЕД 8607,серійне
Технические
виробництво
условия”
Регулятори
ТОВ „Укртрансгальмівних важільних
пневматика”,код
ТУ 24.05.928-89
передач РТРП (РТРПЄДРПОУ 33486527,
„Регулятор
675-М, РТРП-675-М
42200, м. Лебедин
тормозных
П, РТРП-300) для
Сумської обл.,вул.
рычажных передач
рухомого складу
Сумська, 92, на
РТРП. Технические
залізниць,УКТ ЗЕД
продукцію ОАО „Трансусловия”
8607,серійне
пневматика” (РФ)
виробництво
ТОВ „УкртрансЦиліндри гальмові
ОСТ 24.290.17-88
пневматика”, код
188Б, 501Б, 502Б, 507Б,
„Цилиндры
ЄДРПОУ 33486527, 508Б, 510Б, 511Б,
тормозные
42200, м. Лебедин
519А, 553, 710 (для
подвижного состава
Сумської обл.,вул.
рухомого складу
железных дорог.
Сумська, 92, на
залізниць),УКТ ЗЕД
Общие технические
продукцію ОАО „Транс- 8607,серійне
условия”
пневматика” (РФ)
виробництво
ГОСТ 4686-74
„Триангели
Тріангель гальмівної
тормозной рычажной
ТОВ „Укртранспневважільної передачі
передачи тележек
матика”, код ЄДРПОУ
візків вантажних
грузовых вагонов
33486527, 42200, м.
вагонів, ДКПП
магистраль-ных
Лебедин Сумської
30.20.40, серійне
железных дорог
обл.,вул. Сумська, 92
виробництво
колеи 1520 (1524)
мм. Технические
условия”
ОАО „Барнаульский Колодки гальмівні
СОУ МПП 45.060завод асбестовых
композиційні з
258:2008 „Вагони
40
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технических изделий”
(ОАО „БЗ АТИ”),
656023, г. Барнаул,пр-кт
Космонавтов, 14, Росія

ТОВ «ТРЕЙД ТРАНС
ГРУП», код ЄДРПОУ
38519216, юридична
адреса: 03113, м. Київ,
вул. Миколи Шпака, 3,
поштова адреса: 02092,
м. Київ, вул. АлмаАтинська, 12
ТОВ «ТРЕЙД ТРАНС
ГРУП», код ЄДРПОУ
38519216, юридична
адреса: 03113, м. Київ,
вул. Миколи Шпака, 3,
поштова адреса: 02092,
м. Київ, вул. АлмаАтинська, 12

UА1.098.024
1466-13

27.12.2013
26.12.2014

UА1.098.024
1468-13

27.12.2013
26.12.2014

UА1.098.000
1959-14

ПАТ „Крюківський
вагонобудівний завод”,
17.01.2014 код ЄДРПОУ 05763814,
01.12.2016
39621, м. Кременчук
Полтавської обл., вул. І.
Приходька, 139
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сітчасто-дротяним
вантажні. Колодки
каркасом для
гальмівні
залізничних вантажних композиційні.Загальн
вагонів із композиції
і технічні вимоги”
шифру ТІІР-300, дет.
25610-Н,УКТ ЗЕД
8607
Балки надресорні візків
вагона (кресленик
ОСТ 24.153.08-78,
1750.00.001),УКТ ЗЕД ОСТ 32.183-2001, НБ
8607, кількістю – 60
ЖТ ТМ 02-98, Т
06.08, ТТ ЦВ-32-695шт., виробництва
KAIFENG
2006
CHANGFENG AXLE
Co., LTD, (КНР)
Рами бокові візків
вагона (кресленик
ОСТ 24.153.08-78,
1750.00.102), УКТ ЗЕД
ОСТ 32.183-2001, НБ
8607, кількістю – 120
ЖТ ТМ 02-98, Т
шт., виробництва
06.08, ТТ ЦВ-32-695KAIFENG
2006
CHANGFENG AXLE
Co., LTD, (КНР)
ДСТУ ГОСТ
10935:2006 (ГОСТ
Вагон критий моделі
10935-97) „Вагони
11-7038 в габариті 1вантажні криті
ВМ, ДКПП 30.20.33,
магістральних
серійне виробництво
залізниць колії 1520
мм. Загальні технічні
умови”

Вісник сертифікації залізничного транспорту

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАНИХ АТЕСТАТІВ
Протягом грудня 2013р – січня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” атестати виробництв не видавались.
Протягом грудня 2013р – січня 2014р. Органом з сертифікації продукції
вагонобудування Державного підприємства „Український науково-дослідний
інститут вагонобудування” (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») були видані такі атестати
виробництв:
Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

UА3.098.0421-13

02.12.2013
01.12.2016

ДП „Дарницький
вагоноремонтний
завод”,код ЄДРПОУ
14294471,02092, м.
Київ, вул. АлмаАтинська, 74

UА3.098.0423-13

Вагонне депо Волноваха
Товариства з обмеженою
відповідальністю
09.12.2013
”Лемтранс”, код
08.12.2016
ЄДРПОУ 30600592,
85702, м. Волноваха
Донецької обл., вул.
Шевченка, 2

UА3.098.0432-13

Державне підприємство
20.12.2013 Український державний
19.12.2016
центр залізничних
рефрижераторних

Реєстраційний
№
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Відповідає
вимогам
Продукція
(нормативний
документ)
ЦВ-0015, ЦВ-ЦЛВиробництво з
ЦТ-0014,ЦВ-ЦЛдеповського ремонту
0013, ЦВ-0017,
(ДР): напіввагонів,
ЦВ-0019, ЦПплатформ, критих
0022, ЦВ-0038,
вагонів-хоперів для
ЦВ-ЦЛ-0058, ЦВзерна,
ЦЛ- 0062, ЦВавтогальмівного
0081, ЦВ-0083,
обладнання тощо
ЦВ-0118
Виробництво з
капітального ремонту
, депов-ського
ремонту
напіввагонів, вагонівплатформ, вузлів та
ЦВ-ЦПром-0020,
деталей рухомого
ЦВ-0016, ЦВ-0017,
складу, капітального ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014,
ремонту з
ЦВ-0019, ЦВ-ЦЛпродовженням
0013, ЦВ-0015,
терміну корисного
ЦВ-0038, ЦВ-ЦЛвикористання
0062, ТУ на
чотиривісних
продукцію
вагонів-цистерн та
вагонів бункерного
типу, ДКПП 33.17.11,
30.20.91, 30.20.33,
30.20.40
Виробництво з
ДСТУ ГОСТ 4835переобладнання
2008, ГОСТ 9246ізотермічного
79,
рухомого складу в 4- ДИ-36-2002, ТУ 32

Вісник сертифікації залізничного транспорту
перевезень
”УКРРЕФТРАНС” (ДП
УДЦЗРП
”УКРРЕФТРАНС”), код
ЄДРПОУ 24210297,
08502, м. Фастів
Київської обл., вул.
Червоний шлях, 1

UА3.098.0437-13

UА3.098.0438-13

24.12.2013
23.12.2016

24.12.2013
23.12.2016

UА3.098.0439-13

24.12.2013
23.12.2016

UА3.098.0010-14

24.01.2014
23.01.2017

ПАТ
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських вагонів"
(ПАТ "Дніпровагонрембуд"),код
ЄДРПОУ 00554514,
49024, м.
Дніпропетровськ, вул.
Універсальна, 10
ПАТ
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських вагонів"
(ПАТ "Дніпровагонрембуд"),код
ЄДРПОУ 00554514,
49024, м.
Дніпропетровськ, вул.
Універсальна, 10
ПАТ
"Дніпропетровський
завод з ремонту та
будівництва
пасажирських вагонів"
(ПАТ "Дніпровагонрембуд"),код
ЄДРПОУ 00554514,
49024, м.
Дніпропетровськ, вул.
Універсальна, 10
ТОВ «РОСУКРТРАНС»,
код ЄДРПОУ 35610254,
83114, м. Донецьк, вул.
43

вісні вагони типу
918, з ДР і КР
ізотермічного
рухомого складу,
ходових частин
вагонів-кранів типу
ЕДК та КЖДЕ, вузлів
та деталей рухомого
складу, виробництва
з КРП вагонів типу
918, ДКПП 30.20.20,
30.20.31, 30.20.33,
30.20.40, 30.20.91,
33.17.11

ЦВ-1895-88, ДИ-362003, ДИ-251, ТУ
У 29.2-21674530003-2004, ТУ 32
«Укрзалізпром»085-97, 594 ЦВ-99,
11-36-82, ЦВ-4515,
ЦВ-0017, ЦВ-0016,
ЦВ-0015, ЦВ-ЦЛЦТ-0014, ЦВ-ЦЛ0013, ЦВ-ЦЛ-0062,
ЦВ-ЦЛ-0058

ДСТУ ГОСТ
4835:2008 Колісні
Виробництво з
ремонту вагонних
пари вагонів
букс з роликовими
магістральних колії
підшипниками
1520 мм. Технічні
колісно-візкового
умови,ТУ У 35.2цеху,ДКПП 30.20.40,
0112445425.99.29, 30.20.91
055:2007,ЦВ-ЦЛ0058, ЦВ-ЦЛ-0062

Виробництво з
ремонту
ЦВ-ЦЛ-0013
автогальмівного
Інструкція з
обладнання рухомого
ремонту
складу колісногальмівного
візкового цеху,
обладнання вагонів
ДКПП 30.20.40,
30.20.91

Виробництво з
ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014
ремонту
Інструкція по
автозчепного
ремонту і
обладнання рухомого обслуговуванню
складу колісноавтозчепного
візкового цеху,
пристрою рухомого
ДКПП 30.20.40,
складу залізниць
35.99.29, 30.20.91
України; ЦЛ-0026
Виробництво з
технічного
обслуговування з

ГОСТ 5264-80,
ГОСТ 11534-75,
ЦВ-0045, ЦВ-0043,
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Щорса, 81-А

відчепленням при
підготовці під
навантаження
напіввагонів та
вагонів-хоперів,
ДКПП 33.17.11

ЦВ-0019, ЦВ-0030,
ЦВ-0084, ЦВ-0017

Протягом
грудня
2013р
–
січня
2014р.
ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” було видано наступні сертифікати
відповідності на сертифіковані системи управління якістю:
Реєстраційний
№

№
UA2.099.0819413

Дата
реєстрації
та термін
дії

10.12.2013
09.12.2018

Виданий

Продукція

ДП «Донецька
залізниця»

Послуги
перевезення
вантажів
залізничним
транспортом: послуг
з перевезення
вантажів; послуг
експедиційних;
послуг з
транспортного
оброблення
вантажів; послуг зі
зберігання вантажів;
допоміжних
транспортних
послуг; послуг з
перевезення
небезпечних
(вибухових,
отруйних,
радіоактивних та
інших) вантажів, що
перевозяться за
особливими
правилами, код
ДКПП 60.10.2
(49.20.1), 63.40.12
(52.29.1), 63.11.11
(52.24.19), 63.12.1
(52.10.1), 63.40.20
(52.21)
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Відповідає
вимогам
(нормативний
документ)

ДСТУ ISO
9001:2009 (ISO
9001:2008, IDT)

Вісник сертифікації залізничного транспорту

№
UA2.099.0825113

27.12.2013
26.12.2018

Дніпропетровське
учбово-виробниче
підприємство
Українського
товариства сліпих
(ДУВП УТОС)

UA2.099.0828114

22.01.2014
21.01.2019

ООО «Уральские
локомотивы»

UA2.099.0828814

24.01.2014
23.01.2019

ОАО «Северстальметиз»
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виробництва
з'єднувачів рейкових
стикових типу СРС,
шайб плоских типу
ШП-1 для рейкових
скріплень типу КБ,
перемичок
дросельних, між
дросельних, до
колійних
трансформаторних
ящиків, кабельних
стійок та з'єднувачів
стрілочних,
затискачів набірних
серії ЗН19 та блоків
з них серії БЗН19,
профілів з
тонколистової
рулонної
оцинкованої сталі,
код ДКПП 35.20.40
(30.20.40-70.00),
31.20.27 (27.33.1370.00), 27.33.11.700
(24.33.11-30.00)
проектування,
виробництва,
гарантійного
ремонту та
обслуговування
тягового рухомого
складу «Електровози
магістральні
вантажні постійного
струму 2ЕС10», його
вузлів і деталей, код
УКТ ЗЕД 8601 10,
8607
виробництво
шайб пружинних
двовиткових, болтів
закладних для
рейкових скріплень,
болтів клемних для
рейкових скріплень,
гайок для клемних і
закладних болтів
рейкових скріплень,
шурупів колійних

ДСТУ ISO
9001:2009 (ISO
9001:2008, IDT)

ДСТУ ISO
9001:2009 (ISO
9001:2008, IDT)

ДСТУ ISO
9001:2009 (ISO
9001:2008, IDT)

Вісник сертифікації залізничного транспорту
для залізничної
колії, код ДКПП
35.20.40 (30.20.40),
код УКТ ЗЕД 7318
21, 7318 15, 7318 12

Протягом
грудня
2013р
–
січня
2014р.
ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” було видано наступні сертифікати в системі
ДП “ДОСЗТ”
Реєстрацій
ний №

Дата
реєстрації
та термін
дії

RCU.006513

13.12.2013
13.12.2014

RCU.006613

23.01.2014
21.01.2019

Виданий

Продукція

.ПАТ
"Старокраматорський
машинобудівний
завод"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Уральские
локомотивы", 624090,
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Відповідає вимогам
(нормативний
документ)

Таблиця 1 (поз. 1-14,
16-18, 28-34), п.п.
1.1.21.1.1, 1.1.21.1.2,
1.1.21.1.3 (тільки до
висоти автозчепу),
1.1.21.1.4, 1.1.21.1.5,
1.1.21.2.1, 1.1.21.2.41.1.21.2.9, 1.1.21.3.1Машина виправно- 1.1.21.3.7, 1.1.21.3.9,
піднімально1. 1.21.3.15,
підбивочно1.1.21.14.2рихтувальна
1.1.21.14.11,
безперервної дії
1.1.21.15.9, 2.2.1"Динамік2.2.9 ТУ У 30.2підбивочний експрес 05763642-007:2013
09-3Х" з
«Машина виправноінтегрованим
піднімальностабілізатором колії
підбивочнорихтувальна
безперервної дії
«Динамікпідбивочний експрес
09-3Х» з
інтегрованим
стабілізатором
колії»
електровоз
згідно з переліком
магістральний
зазначеним в
вантажний
Додатку 1
постійного струму
2ЕС10

Вісник сертифікації залізничного транспорту

RCU.006713

23.01.2014
22.01.2015

RCU.006813

23.01.2014
22.01.2015

RCU.006913

23.01.2014
22.01.2015

RCU.007013

29.01.2014
19.12.2015

RCU.007113

29.01.2014
19.12.2015

Росія, Свердловська
обл., м. Верхня
Пишма, вул. Паркова,
36, код ОКПО
66770314
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ТРАНС СВ ЛАЙН",
83015, м. Донецьк,
вул. Челюскінців, буд.
196 (код ЄДРПОУ
36380238)
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ТРАНС СВ ЛАЙН",
83015, м. Донецьк,
вул. Челюскінців, буд.
196 (код ЄДРПОУ
36380238)
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ТРАНС СВ ЛАЙН",
83015, м. Донецьк,
вул. Челюскінців, буд.
196 (код ЄДРПОУ
36380238)
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Ф.М.-ТАНДЕМ»,
50055,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Нікопольське
шосе, 55 (код
ЄДРПОУ 32974950)
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Ф.М.-ТАНДЕМ»,
50055,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Нікопольське
шосе, 55 (код
ЄДРПОУ 32974950)
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Бруси дерев'яні для
стрілочних
переводів залізниць
широкої колії, І-го
та ІІ-го типів, не
просочені

Бруси мостові
дерев'яні, не
просочені

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"

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

ДСТУ ГОСТ
78:2009 "Шпали
дерев'яні для
залізниць широкої
колії. Технічні
умови (ГОСТ 782004, IDT)"

Шпали дерев’яні для
залізниць широкої
колії, І, ІІ та ІІІ
типів, просочені

ГОСТ 28450-90
«Брусья мостовые
деревянные.
Технические
условия», ГОСТ
20022.0-93 «Защита
древесины.
Параметры
защищенности» (п.
6 таблиця 2)
ГОСТ 28450-90
ГОСТ
20022.0-93
(п.6 таблиця 2)

Бруси мостові
дерев’яні, просочені

Вісник сертифікації залізничного транспорту
RCU.007213

29.01.2014
19.12.2015

RCU.007313

29.01.2014
28.01.2015

RCU.007413

29.01.2014
28.01.2015

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Ф.М.-ТАНДЕМ»,
50055,
Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
вул. Нікопольське
шосе, 55 (код
ЄДРПОУ 32974950)
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю ТОРГОВИЙ ДІМ
"ПОСТАЧАЛЬНИК2007", 83050, м.
Донецьк, вул. Р.
Люксембург, буд.
20б/2, код ЄДРПОУ
35127494
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю ТОРГОВИЙ ДІМ
"ПОСТАЧАЛЬНИК2007", 83050, м.
Донецьк, вул. Р.
Люксембург, буд.
20б/2, код ЄДРПОУ
35127494

Бруси дерев’яні для
стрілочних
переводів залізниць
широкої колії,
просочені

ДСТУ
ГОСТ 8816:2009
ГОСТ 20022.0-93
(п.6 таблиця 2)

бруси дерев'яні для
стрілочних
переводів залізниць
широкої колії,
непросочені, типів І
та ІІ

п.п. 4.3-4.6, 5.1-5.5,
5.8, 5.11-5.14 ДСТУ
ГОСТ 8816:2009
"Брусся дерев'яні
для стрілкових
переводів залізниць
широкої колії.
Технічні умови
(ГОСТ 8816-2003,
IDT)".
п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3
ГОСТ 28450-90
"Брусья мостовые
деревянные.
Технические
условия"

бруси мостові
дерев'яні,
непросочені

Протягом грудня 2013р – січня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” було скасовано чи призупинено такі сертифікати та атестати:
Реєстраційний №

UA1.099.0130
364-12
Призупинени
й на підставі
листа
підприємства

Дата
реєстрації
та термін
дії

Виданий

09.08.2012
26.04.2015

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

Продукція
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візки двовісні моделі
18-1750 тип 2
вантажних вагонів
залізниць
(виконання
1750.00.000.0 та
1750.00.000.0 -01)
(30.20.40)

Відповідає вимогам
(нормативний
документ)
ГОСТ 9246-79
'Тележки двухосные
грузовых вагонов
магистральных дорог
колеи 1520 (1524) мм.
Технические условия',
ТУ У 35.2-32258888566:2007 'Візки
двовісні. Технічні
умови'

Вісник сертифікації залізничного транспорту

UA3.099.027512
Призупинени
й на підставі
листа
підприємства

UA1.099.0243
052-12
Скасовано у
зв’язку із
перевидачею

UA1.099.0129
768-12
Призупинено
на підставі
листа
підприємства

UA1.099.0081
312-12
Скасовано у
зв’язку із
перевидачею

24.07.2012
23.07.2015

29.12.2012
28.12.2013

08.08.2012
25.04.2015

25.05.2012
24.05.2014

Публічному
акціонерному
товариству
'Криворізький
залізорудний
комбінат' 50029, м.
Кривий Ріг,
Жовтневий р-н., вул.
Симбірцева, буд. 1-А

ТОО
'Проммашкомплект',
141200, Республика
Казахстан,
Павлодарская обл., г.
Экибастуз, ул.
Кунаева, 93, код
ОКПО 40929533

виробництва з
технічного
обслуговування
кузовів з
відчепленням при
підготовці під
Згідно Додатку 1
навантаження
напіввагонів
моделей 12-1505, 121000, 12-119, 12-532,
12-757
ГОСТ 10791-2011
'Колеса
цельнокатаные.
Технические условия',
'НБ ЖТ ТМ 02-98
Нормы безопасности
на железнодорожном
Колеса
транспорте.
цельнокатаные по
ГОСТ 10791-2011
Металлопродукция
(рис. А.1 из стали
для
марки 2 и рис.А.4 из железнодорожного
стали марки Т)
подвижного состава.
(30.20.40-30.00)
Нормы безопасности',
ДСТУ ГОСТ
10791:2006 'Колеса
суцільнокатані.
Технічні умови
(ГОСТ 10791-2004,
IDT)'.

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

напіввагони моделі
12-9790 (кресленик
№ 9790.00.000СБ із
специфікацією №
9790.00.000),
(30.20.33)

'SKODA
VAGONKA a.s.',
1.maje 3176/102, 703
00 Ostrava, Чеська
Республіка.

Двоповерховий
міжрегіональний
двосистемний
шестивагонний
електропоїзд
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ТУ У 35.2-00190957042:2008 'Напіввагони
моделі 12-9790 та
моделі 12-9790-01.
Технічні умови' та
кресленику №
9790.00.000СБ із
специфікацією №
9790.00.000
пунктів 6.1, 6.2,6.3,
6.4 6.5 ДСТУ 4493
:2005 'Вагони
магістральні
пасажирські дизель та електропотягів.
Вимоги щодо

Вісник сертифікації залізничного транспорту
безпеки', пунктів 8.4;
9.3.14.1; 9.3.14.2;
10.6.2 'Двухэтажный
межрегиональный
двухсистемный
шестивагонный
электропоезд.
Техническое задание
TP-V-41/ 2010'.

UA1.099.0074
618-13
Скасовано у
зв’язку із
перевидачею

12.04.2013
29.08.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
'ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ИЙ
СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД', 49098, м.
Дніпропетровськ, вул.
Білостоцького,
181,
код
ЄДРПОУ
14367980
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Переводи стрілочні
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, №14,
№15);
перетини
глухі
(згідно
додаткам
№15,
№16);
хрестовини
(згідно
додатку
№16);
башмакоскидачі
(згідно
додатку
№16);
пристрій
зрівнювальний типу
Р65
проекту
У1016.00.000;
механізм перевідний
проекту №1709.000

конструкторської
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'

Вісник сертифікації залізничного транспорту

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ ТЕХНІЧНИХ НАГЛЯДІВ
Протягом грудня 2013р – січня 2014р. ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ” проведено наступні технічні нагляди за виготовленням
сертифікованої продукції та за атестованими виробництвами:
1. ПАТ "Дніпровагонмаш"
2. ПАТ "Дніпровагонрембуд"
3. ПАТ "Промагрегат"
4. ТОО "Тулпар-Тальго"
5. ТОВ "ВО "Техенергоналадка"
6. Фірма АВК
7. КТ "Донтехгума"
8. ПАТ "БЕРТІ"
9. ТОО "Проммашкомплект"
10.ТОВ "ДАК-Енергетика"
11.ВЧД Знам'янка
12.ТОВ "Укрремтранс"
13. ТОВ "Спецвагонтранслізінг"
14.ВП ДЗРТ "Промтепловоз"
Протягом грудня 2013р – січня 2014р. 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
2
3
4

ТОВ „Запорізький сталеливарний завод”;
ПАТ „Дніпровагонрембуд”;
ТДВ „Попаснянський вагоноремонтний завод”;
ТОВ „УКРТРАНСПНЕВМАТИКА”.
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Вісник сертифікації залізничного транспорту
ДО

У В А Г И!!!

5 вересня 2007р №1103 Урядом затверджено Технічний регламент
морського обладнання, основною метою якого є визначення вимог безпеки до
морського обладнання, процедури підтвердження відповідності цим вимогам,
встановлює правила маркування і введення в обіг такого обладнання. Дія
технічного регламенту поширюється на морське обладнання, призначене для
розміщення на борту судна під прапором України. Згідно з постановою, введення
в обіг морського обладнання дозволяється тільки за умови підтвердження його
відповідності вимогам Технічного регламенту і за умови його встановлення і
технічного обслуговування згідно з документацією виробника та використання за
призначенням. Крім того, даний регламент визначає вимоги безпеки до морського
обладнання, процедури оцінки відповідності та порядок маркування морського
обладнання нанесення національного знака відповідності.
9 листопада 2011 року постановою №1147 Кабінету Міністрів України
затверджено Технічний регламент прогулянкових суден. Зараз на ринку України
велику різноманітність прогулянкових суден, виготовлених як вітчизняними, так і
закордонними виробниками. Елементи безпеки, внесені в конструкцію
прогулянкових суден різних виробників, за обсягом і змістом істотно
відрізняються. При їх продажу виникає проблема підтвердження відповідності
характеристик безпеки. Це призводить до виникнення технічних бар'єрів у
результаті застосування великої кількості неузгоджених вимог. Технічний
регламент, розроблений фахівцями Міністерства інфраструктури України,
встановлює єдині національні вимоги до прогулянковим судам, а отже нормативно-правові акти України з питань їх безпечного використання, адаптує
до європейських та міжнародних стандартів. Згідно з повідомленням
Міністерства інфраструктури з єдиним національним вимогам будуть
здійснюватися як проектування, виробництво, так і експлуатація всіх
прогулянкових суден на території України.
Фахівці відділу розвитку ДП "ДОСЗТ" в даний час займаються
підготовкою пакету документів для подачі його в центральний орган
виконавчої влади , на який покладено функції технічного регулювання у
сфері діяльності морського та річкового транспорту, для визнання його по
оцінці відповідності за цим двом Технічним регламентам.
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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 грудня 2013 року N 1589
Про прийняття національних стандартів України, пробних національних стандартів України,
гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, національного класифікатора
України, гармонізованого з міжнародним класифікатором, затвердження національних стандартів
України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та
міждержавних стандартів в Україні
Відповідно до законів України "Про стандартизацію" і "Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності" та з урахуванням висновків за результатами експертизи державного підприємства
"Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" наказую:
1. Прийняти такі, що додаються, національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та
європейськими стандартами:
а) з набранням чинності з 01.07.2014:
ДСТУ EN 15149-2:2013

Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Частина
2. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3,15 мм і
менше(EN 15149-2:2010, IDT)- Вперше

б) з набранням чинності з 01.10.2014:
ДСТУ ISO 762:2013

Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту мінеральних
домішок(ISO 762:2003, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 763:2013

Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту золи, не розчинної в
соляній кислоті(ISO 763:2003, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 1026:2013

Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту сухих речовин сушінням
в умовах зниженого тиску та вмісту води азеотропним переганянням(ISO
1026:1982, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 1842:2013

Продукти плодоовочеві. Метод визначення pH(ISO 1842:1991, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 1955:2013

Цитрусові та продукти їх перероблення. Метод визначення вмісту ефірних
олій (контрольний метод)(ISO 1955:1982, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 3583:2013

Колісні транспортні засоби. З'єднання для вимірювання тиску стисненого
повітря в пневматичних гальмових системах. Основні параметри(ISO
3583:1984, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 4125:2013

Плоди сухі та сушені. Терміни та визначення понять і номенклатура(ISO
4125:1991, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 4254-6:2013

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6.
Обприскувачі та розподільники рідких добрив(ISO 4254-6:2009, IDT)- На
заміну ДСТУ ISO 4254-6:2007 та ДСТУ EN 907-2002

ДСТУ ISO 4254-10:2013

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10.
Сіноворушилки та граблі обертові(ISO 4254-10:2009, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 4254-11:2013

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Преспідбирачі(ISO 4254-11:2010, IDT)- На заміну ДСТУ EN 704:2005
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ДСТУ ISO 5016:2013

Вироби вогнетривкі теплоізоляційні формовані. Метод визначення уявної
щільності та загальної пористості(ISO 5016:1997, IDT)
- Вперше(зі скасуванням в Україні ГОСТ 24468-80 (ИСО 5016-86))

ДСТУ ISO 5692-3:2013

Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з'єднання на причепах.
Частина 3. Петлі зчіпні поворотні(ISO 5692-3:2011, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 8082-1:2013

Лісогосподарські самохідні машини. Лабораторні випробування та технічні
вимоги до пристроїв захисту у разі перекидання. Частина 1. Основні
машини(ISO 8082-1:2009, IDT)- На заміну ДСТУ ГОСТ ИСО 8082:2004

ДСТУ ISO 10001:2013

Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів
поведінки для організацій(ISO 10001:2007, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 10003:2013

Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв'язання
спорів поза межами організацій(ISO 10003:2007, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 12809:2013

Устатковання для захисту рослин. Помпи осциляційні та відцентрові.
Методи випробовування(ISO 12809:2011, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 14230-4:2013

Колісні транспортні засоби. Протокол ключових слів 2000 для систем
діагностики. Частина 4. Вимоги до систем, пов'язаних із викидами
відпрацьованих газів(ISO 14230-4:2000, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 15500-2:2013

Колісні транспортні засоби. Складові частини паливної системи для роботи
на стисненому природному газі (СПГ). Частина 2. Характеристики та
загальні методи випробування(ISO 15500-2:2012, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 15970:2013

Природний газ. Вимірювання властивостей. Об'ємні властивості: густина,
тиск, температура і фактор стисливості(ISO 15970:2008, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 17103:2013

Сільськогосподарські машини. Косарки обертові дискові, барабанні та
ціпові. Методи випробування та критерії приймання захисних фартухів(ISO
17103:2009, IDT)- На заміну ДСТУ ISO 17103:2006

ДСТУ ISO 20828:2013

Колісні транспортні засоби. Керування сертифікатом безпеки(ISO
20828:2006, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 21278-2:2013

Устатковання для захисту рослин. Бункери впускні. Частина 2. Загальні
вимоги та граничні технічні характеристики(ISO 21278-2:2008, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 21299:2013

Приводне устатковання для догляду за дерном з місцем для водія.
Пристрої захисту в разі перекидання (ROPS). Методика випробовування та
критерії приймання(ISO 21299:2009, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO 21628:2013

Садові машини. Системи привідні збиральні. Вимоги щодо безпеки(ISO
21628:2008, IDT)- Вперше

ДСТУ ISO/IEC 15444-1:2013

Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000.
Частина 1. Базова система кодування(ISO/IEC 15444-1:2004, IDT + ISO/IEC
15444-1:2004 / Amd 1:2006, IDT + ISO/IEC 15444-1:2004 / Cor 1:2007, IDT +
ISO/IEC 15444-1:2004 / Cor 2:2008, IDT + ISO/IEC 15444-1:2004 / Amd
2:2009, IDT + ISO/IEC 15444-1:2004 / Amd 3:2010, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 872:2013

Якість води. Визначення вмісту завислих твердих частинок методом
фільтрування через фільтри зі скловолокна(EN 872:2005, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 1034-5:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і
конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 5.
Машини для розрізування на аркуші(EN 1034-5:2005+A1:2009, IDT)Вперше

ДСТУ EN 1034-6:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і
конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 6.
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Каландри(EN 1034-6:2005+A1:2009, IDT)- Вперше
ДСТУ EN 1034-13:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і
конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина
13. Машини для знімання дроту з пачок і блоків пачок(EN 103413:2005+A1:2009, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 1034-14:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і
конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина
14. Машини для розрізування рулонів(EN 1034-14:2005+A1:2009, IDT)Вперше

ДСТУ EN 1034-22:2013

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і
конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина
22. Дефібрери(EN 1034-22:2005+A1:2009, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 12348:2013

Верстати свердлильні на колоні для обробляння будівельних матеріалів.
Вимоги щодо безпеки(EN 12348:2000+A1:2009, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 14466:2013

Протипожежна техніка. Мотопомпи пожежні переносні. Загальні технічні
вимоги, вимоги безпеки та методи випробовування(EN
14466:2005+A1:2008, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 14588:2013

Біопаливо тверде. Терміни та визначення понять
(EN 14588:2010, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 14774-1:2013

Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в
сушильній шафі. Частина 1. Загальна волога. Стандартний метод(EN
14774-1:2009, IDT)- На заміну ДСТУ-П CEN/TS 14774-1:2012

ДСТУ EN 14774-2:2013

Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в
сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод(EN 147742:2009, IDT)- На заміну ДСТУ-П CEN/TS 14774-2:2012

ДСТУ EN 14774-3:2013

Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в
сушильній шафі. Частина 3. Волога в пробі для загального аналізу
(EN 14774-3:2009, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 14778:2013

Тверде біопаливо. Відбирання проб(EN 14778:2011, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 15103:2013

Тверде біопаливо. Методи визначання насипної щільності(EN 15103:2009,
IDT)- На заміну ДСТУ-П CEN/TS 15103:2012

ДСТУ EN 15104:2013

Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту загальних вуглецю, водню та
азоту(EN 15104:2011, IDT)- На заміну ДСТУ-П CEN/TS 15104:2012

ДСТУ EN 15105:2013

Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту водорозчинних хлоридів,
натрію та калію(EN 15105:2011, IDT)- На заміну ДСТУ-П CEN/TS
15105:2012

ДСТУ EN 15149-1:2013

Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Частина
1. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 1 мм і
більше(EN 15149-1:2010, IDT)- На заміну ДСТУ CEN/TS 15149-1:2009

ДСТУ EN 15210-1:2013

Тверде біопаливо. Метод визначання механічної міцності пелет і брикетів.
Частина 1. Пелети(EN 15210-1:2009, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 15210-2:2013

Тверде біопаливо. Метод визначання механічної міцності пелет і брикетів.
Частина 2. Брикети(EN 15210-2:2010, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 15234-1:2013

Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 1. Загальні вимоги(EN
15234-1:2011, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 15234-2:2013

Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 2. Пелети деревні для
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непромислового використання(EN 15234-2:2012, IDT)- Вперше
ДСТУ EN 15234-3:2013

Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 3. Брикети деревні для
непромислового використання(EN 15234-3:2012, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 15234-4:2013

Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 4. Тріски деревні для
непромислового використання(EN 15234-4:2012, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 15289:2013

Тверде біопаливо. Методи визначання загального вмісту сірки та хлору(EN
15289:2011, IDT)- Вперше

ДСТУ EN 60332-3-10:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина
3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів,
прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я.
Устатковання(EN 60332-3-10:2009, IDT)- На заміну ДСТУ 4237-3-10:2003

ДСТУ EN 60332-3-21:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина
3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів,
прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія A
F/R(EN 60332-3-21:2009, IDT)- На заміну ДСТУ 4237-3-21:2004

ДСТУ EN 60332-3-22:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина
3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів,
прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія
A(EN 60332-3-22:2009, IDT)- На заміну ДСТУ 4237-3-22:2004

ДСТУ EN 60332-3-23:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина
3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів,
прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія
B(EN 60332-3-23:2009, IDT)- На заміну ДСТУ 4237-3-23:2004

ДСТУ EN 60332-3-24:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина
3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів,
прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія
C(EN 60332-3-24:2009, IDT)- На заміну ДСТУ 4237-3-24:2004

ДСТУ EN 60332-3-25:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина
3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів,
прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія
D(EN 60332-3-25:2009, IDT)- На заміну ДСТУ 4237-3-25:2004

ДСТУ EN 62020:2013

Електричне приладдя. Пристрої контролю сили різницевого струму
побутової та аналогічної призначеності(EN 62020:1998, IDT + EN
62020:1998 / A 1:2005, IDT)- Вперше

ДСТУ EN ISO 11553-1:2013

Безпечність машин. Машини для лазерного обробляння. Частина 1.
Загальні вимоги щодо безпеки(EN ISO 11553-1:2008, IDT)- Вперше

ДСТУ EN ISO 11553-2:2013

Безпечність машин. Машини для лазерного обробляння. Частина 2. Вимоги
щодо безпеки до ручних пристроїв для лазерного обробляння(EN ISO
11553-2:2008, IDT)- Вперше

2. Прийняти такі, що додаються, пробні національні стандарти України, гармонізовані з міжнародним та
європейським стандартами, з набранням чинності з 01.07.2014 по 01.07.2017:
ДСТУ-П ISO/TR 13487:2013

Колісні транспортні засоби. Гальмування. Розрахунковий метод визначання
середнього граничного сповільнення(ISO/TR 13487:1997, IDT)- Вперше

ДСТУ-П CEN/TS 15370-1:2013

Тверде біопаливо. Метод визначання характеристик плавкості золи.
Частина 1. Метод характеристичних температур(CEN/TS 15370-1:2006,
IDT)- Вперше
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3. Прийняти такий, що додається, національний класифікатор України, гармонізований з міжнародним
класифікатором, з набранням чинності з 01.10.2014:
ДК 023:2013

Класифікатор хірургічних процедур(NCSP:2004, IDT)- Вперше

4. Затвердити такі, що додаються, національні стандарти України з набранням чинності з 01.10.2014:
ДСТУ 7481:2013

Містель. Технічні умови- Вперше

ДСТУ 7482:2013

Екстракти плодові та ягідні для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні
умови- Вперше(зі скасуванням в Україні ГОСТ 18078-72)

ДСТУ 7483:2013

Мука кормова з виноградної вичавки. Технічні умови- Вперше

ДСТУ 7484:2013

Насіння виноградне для промислового перероблення. Технічні умовиВперше

ДСТУ 7485:2013

Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту
гідроксиметилфурфуролу методом високоефективної рідинної
хроматографії- Вперше

ДСТУ 7486:2013

Корми для тварин. Добавка рибна високопротеїнова. Технічні умови
- Вперше

ДСТУ 7487:2013

Якість води. Метод визначення мікроміцетів у воді- Вперше

ДСТУ 7488:2013

Добриво з відходів спиртового виробництва. Мул анаеробний. Технічні
умови- Вперше

ДСТУ 7489:2013

Корм для тварин. Добавки металоорганічні. Метод визначання вмісту
цинку, міді та кобальту- Вперше

ДСТУ 7490:2013

Корм для тварин. Ферменти іммобілізовані. Метод визначання
амілолітичної та протеолітичної активності
- Вперше

ДСТУ 7491:2013

Насіння олійне, макухи та шроти. Визначання вологи, жиру, протеїну та
клітковини методом спектроскопії в ближній інфрачервоній зоні- Вперше(зі
скасуванням в Україні ГОСТ 30131-96)

ДСТУ 7492:2013

Продукція майонезна низькокалорійна. Метод вилучення жирової фракції
для визначення фізико-хімічних показників- Вперше

ДСТУ 7493:2013

Вугілля буре, кам'яне, антрацит і вугільні брикети. Правила приймання за
якістю- Вперше(зі скасуванням в Україні ГОСТ 1137-64)

ДСТУ 7494:2013

Вибухи промислові. Сейсмічна безпека під час відпрацьовування уранових
родовищ- Вперше

5. Затвердити такі, що додаються, зміни до національних стандартів України з набранням чинності з
01.07.2014:
Зміна N 32
ДСТУ 878-93

Води мінеральні фасовані. Технічні умови

Зміна N 2
ДСТУ 4246:2003

Сіль для промислового переробляння. Технічні умови

6. Скасувати такі національні стандарти України з 01.10.2014:
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ДСТУ ISO 4254-6:2007

Сільськогосподарські машини. Вимоги безпеки. Частина 6. Обладнання для
захисту рослин

ДСТУ ISO 17103:2006

Сільськогосподарські машини. Косарки ротаційні та косарки-подрібнювачі.
Методи випробування і умови приймання захисних фартухів

ДСТУ EN 704:2005

Сільськогосподарські машини. Прес-підбирач. Вимоги безпеки

ДСТУ EN 907-2002

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Оприскувачі-опилювачі
для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Вимоги безпеки

ДСТУ-П CEN/TS 14774-1:2012

Біопаливо тверде. Методи визначання вмісту вологи висушуванням у
сушильній шафі. Частина 1. Стандартний метод визначання загальної
вологи

ДСТУ-П CEN/TS 14774-2:2012

Біопаливо тверде. Методи визначання вмісту вологи висушуванням у
сушильній шафі. Частина 2. Спрощений метод визначання загальної
вологи

ДСТУ-П CEN/TS 15103:2012

Біопаливо тверде. Методи визначання насипної щільності

ДСТУ-П CEN/TS 15104:2012

Біопаливо тверде. Методи визначання загального вмісту вуглецю, водню та
азоту

ДСТУ-П CEN/TS 15105:2012

Біопаливо тверде. Методи визначання вмісту водорозчинних хлоридів,
натрію та калію

ДСТУ CEN/TS 15149-1:2009

Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Частина
1. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3,15 мм і більше

ДСТУ 4237-3-10:2003

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-10.
Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів
або кабелів, прокладених у пучках. Обладнання

ДСТУ 4237-3-21:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21.
Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів
або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A F/R

ДСТУ 4237-3-22:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22.
Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів
або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A

ДСТУ 4237-3-23:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23.
Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів
або кабелів, прокладених у пучках. Категорія B

ДСТУ 4237-3-24:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24.
Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів
або кабелів, прокладених у пучках. Категорія C

ДСТУ 4237-3-25:2004

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25.
Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів
або кабелів, прокладених у пучках. Категорія D

ДСТУ ГОСТ ИСО 8082:2004

Машини лісозаготовчі, трактори лісопромислові та лісогосподарські.
Пристрій захисту від перекидання. Вимоги безпеки та методи випробування

7. Скасувати такі міждержавні стандарти в Україні:
а) з 01.10.2014:
ГОСТ 1137-64

Угли бурые, каменные, антрацит, сланцы горючие и брикеты угольные.
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Правила приемки по качеству
ГОСТ 18078-72

Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия

ГОСТ 30131-96

Жмыхи и шроты. Определение влаги, жира и протеина методом
спектроскопии в ближней инфракрасной области

б) з 01.01.2016:
ГОСТ 24468-80
(ИСО 5016-86)

Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей
пористости теплоизоляционных изделий

8. Департаменту технічного регулювання оприлюднити переліки національних стандартів України та пробних
національних стандартів України, національного класифікатора України, прийнятих цим наказом,
затверджених національних стандартів України та змін до національних стандартів України, скасованих
національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні на офіційному веб-сайті
Мінекономрозвитку України.
9. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості":
опублікувати інформацію про прийняті національні стандарти України, пробні національні стандарти України,
національний класифікатор України, затверджені національні стандарти України та зміни до національних
стандартів України, скасовані національні стандарти України та міждержавні стандарти в Україні в
наступному номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти";
видати прийняті та затверджені цим наказом національні стандарти України та прийняті цим наказом пробні
національні стандарти України, національний класифікатор України не пізніше ніж за 90 днів до дня
набрання ними чинності.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта
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