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ПЕРЕДМОВА 

0.,1111~1 із 1·олов1111х зов11іш11ьо11О.'ІіТІІ'ІІtІІХ пріор,петів УкраЇІІІІ С 

сRроі,пегр,щія. Утворюtт1,ся ефекпнша п.1атфорщ:1 для співпр,щі в 

рачках Східного парт11срства для покращення транспортних сполучень 

~,іж ЄвропеПськ11м Союзом та Пого сусідами. о,1н11м із яких є Україна. 

Нсобхіднісп, збільшс1111я сфскп~вності з1н1ження собівартості 

псреRсз.:11ь 11р11Вl1д1п1, дu застuсуван11я 11ош1х технологій і розв11тку 

ш11рокої залізни'Іної мережі. 

Пl1да.%ша роз6у.с1она та пог,1116.1ен1tя взаємовід1юс11н ~,іж 

Укр:~Ї!юю та ЄС, що здіііснюються на пр111щ1111ах політи'Іної асоціації 

та еко1юмі 1 11юї інтегр,щії. сприят11ме впровадженню кращих 

європеііськнх стандартів у сфері інфраструктур,,. 

Від вщшої та шв,щкої реаліз,:щії проектів транспортної 

інфраструктур11 залежить економічний розвиток країни, тому перед 

Україною стоїть дуже важлива зада'Іа впровадження нових 

тр,шспортн11х технолог111 та створення вільної зони перевезень з 

краї1tа~111 ЄС. Однією з основних перешкод на цьому шляху є 

іс11ува1111я на кордонах держав системних стиків залізниць різної 

ш11р111111 реіікової колії, внаслідок чого в11никають значні матеріальні 

витрати, особливо при здійсненні ва11тажних перевезень. 

Актуаль,mми є питання безпечного використання різними країнами 

рухо~юго складу (різні конструкції ходових 11астин, гальмівної 

с11стем11. особливості технІ'нюго обслуговування і т.і.) для 

безперервного руху та залізнично·і інфраструктури (засобів 

с11гналіза11ії, с11стем електр11ч1юї тяru та ін.). Тому питання підвищення 
1нтеропсрабель1юсті віг,изняних залізниць, що спр11яють 

інтс1кифіка11ії та здешевленню міжнародн11х перевезень, повинні мати 
сьогодні приоритетне значення. 

Авторський колектив виражає подяку рецензентам за 
рекомендації, побажання, кр1пи•1ні зауваження по змісту навчального 
посібника. 
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Список скоrочснь 

НД - нормативний доку,\Іе11т. 

TSI - технічні специфікації інтероперабельності. 

ISO - ~rіжнародна uрганізаuія зі стандарт11з;~ції. 

ЄС - Європейський союз. 

ДЄС -- д11рект11ва Європсйс~кого союзу. 
ERA -- європейське зал ізннчне агентство. 
РКП -- розсувні колісні парн. 



Ро 3 ді .:1 І. ПОНЯТТЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ, 

П РО ЦЕСИ, TSI 

Залізн11•11111й тр,шспорт є складовою рннку логістичних послуг. 

Логістика 1юв'язана ·., ко1щс:1щією і11те1·рз11ії. яка є фундаментальним 

про11есом еко110,1і•111(\І·о співробітництва в країm~х та регіонах. ~1етою 

та і11стру"1с11то,1 с11ів:~раці в ,1ежах Євро11с:Г1с1,кого Союзу. Логістика 

не 11юже сфсктив110 11р;щюв,п11 без і11тегрован11х заходів на всіх рівнях 
і 110 всіх ко:11поне11тах логісл1чн11х систе111. І3ідо11t0, що залізннчний 

тра11спорт є важт1вою •1асп11юю європейської логісти•шої системи. 

Він відповідає :ia фіз11'111е вико11а11ня правил ЄС щодо вільного 
переміщсння товарів 1,.1 1юслуг. Процес стандартизації, сумісності та 

інтс:грац~t - це резул1,тат положен1,. включених у Договір про 

створс:1шя Європейського Союзу (ДЄС), Євrопсіkького співтовариства 

( статті 71 та І 56 ), мстою якого є дати можливість громадянам ЄС, 

підпр11єм11я,1 та орга11с1,1 влс1д11 брати участь у загальних перевагах 

спюрсння зон11 бс:з в11утріш11іх кордонів. Це завдання технічної 

сумісності ( інтероперабельності), визначені в ст. 155 ДЄС. 
Створення єд111юї європейської заліз11и•1ної системи передбачає 

поліпше1111я функціо11аль11ої су111існості (або техні•1ної сумісності) 

інфраструктури, рухо,юго складу, сигн.:~ліз,щії та інших підсистем, а 

також менш складн11х процедур для авторизації рухомого складу при 

пер~ході через межі європейсью1х залізничних мереж. 

За останні рокн європейські національні залізничні мережі 

р03робит1 різні тех11і•1ні спсцифікщії для і1н\1раструктури [43]. Різна 
ш11р11на колії, стандарти електрифікації, с11стсм11 безпеки і сигналізації 

- все це ус1с1аднюс та підвищує вартість перевезення вантажів та 

пас1жирів з однієї країни в і11шу. В ЄС існує спеціальне законодавство 

для забезпечення сумісності та подолання таких відмінностей. 
Створене у 2006 році Європейське залізничне агентство (ERA) 

розробляє та впроваджує загальні технічні специфікації та загальні 
підходи до безпеки, тісно співпрацюючи із зацікавленими структурами 
залізничного сектору. а також із національними органами влади, 

і11ститутам11 ЄС. Воно допо~~агає побудувати інтегровану європейську 
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з;1,1п1111•11І) зо11у, п1дв11щую•111 безпеку з;:~;1і·;н11•1н11х 11еревезс111, 1 
с11 р11яю•111 фу11кціо11:~п1,11 ій сум 1сносп ( і11тероперабсльності) 
ззліз1mч1111х підснсте.1. Тех11іч11і спецнфікації по функціональній 
сум1с1юсп (тсхні•1ні с11ец11фік;:~цїї інтероперабепьності TSIJ 
в1-1зна•1ают1, техн1•1111 та експлуатаuіі1ні стандарт11. яки.1 11ов111111а 

Б!ДПОВІД;JТІІ кож11а підс11стема ,160 'ІЖТІІНЗ ПІДСІІСТС;\ІІІ, щоб 

ві;11ювідат11 основн111'1 н11чогю1 і забезпс•1увап1 функ11іонаm,ну 

су,1існісп, 3алізн11'11юї с11сте~111 Європеііс1,кого Союзу. Д11рект11вJ (ЄС) 

2016/797 вшна•1ас підс11СТС;\1ІІ, як структур11і, тзк і фу11кціонаm,11і, що є 

•1аст11ною заліз1111•1ної с1н:те:v111 Європейського Союзу. 

Для кожної з 1111:х пі.1с11сте~1 необхідно 111внач11п1 ос11овн1 

ВІІЧОГІІ і в11зна•1нт11 тех11і•1ні спс1111фікації. осо6л11в,1 ЩОДО КО,\ІІІОНентін 

і і1~тсрфеіkів, щоб задо1юльн1т1 ui основні в11:v10п1. Ці основні ВИ;\ІОПІ 
- безпека. надіі1нісп,. тсх11іч11а су;\1іс11ість та захнст навкол11шнього 

сер.;довнща. 

Інтеграція української залізннчної системи в залізничну систему 

ЄС ~юже надап1 додаткові перевап1 - завдяки постійному процесу 

техні•11-111х та організаuійн11х інновацій, створюючи все нові механізми 

поглиблення інтеграційного процесу. 

Передба•1ається, що європейська політика сумісності залізниць 

З~tоже ДО 2025 року ДОСЯГТІІ наступних цілей:- ПОДВОЄННЯ 

пасажиропотоку на європейському ринку залізниць; 

подвоєння вантажн11х поток1в на європейському ринку 

вантажн11х перевезен 1, (у розрахунку в ткм); 
- потрійне 11ідв11щення ефективності залізничного транспорту; 

- ліквідація залізничних катастроф; 
- підвищення енергоефективності на 50%; 
- зменшення шкідливих викидів на 50%: 
- збільшення пропускної спроможності залізничної мережі. 
Сумісність залізничних систе~t передбачає співпрацю в такнх 

аспектах: 

- політика взагалі, та економічна політика; 

- диференційоване технічне право окремих країн; 
- ефективне ад~1іністративне співробітництво з європейською 

. . . 
адм1н1стращєю; 

- стандартизац1я; 
- системи управління якістю; 
- акредитація; 
- оцінка відповідності в межах: 

- досліджень; 
- сертифікації продукції; 
- інспекційної та наглядової діяльності. 
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13 ід ..::щого 11,1•1,пку р,)бот11 \1 ін істерства інфраструктури 

Украї1111 o,J1111~1 із його голо1з1111:-; завд:.~нь було нал:.~годження надійних 
віднос1111 із європейс1,к1ш11 колег;~~111 і розвиток комфортного та 
<)С311С'ІІІt>ГО СПО'ІУ'1СІНІЯ. Укр:1ї11а, як євро11е1їська країна ІІОВИННа була 
стал~ 11:uі1ї111щ тра11сконн111е11тал1,ню1 транзнтером і партнером для 
кр:зїн-,·усіді11 і ділов1щ партнером Європейського Союзу. У зв·язку з 

!!11\1 11,! \1і11істерств,) ІІОК:1,1,1ас1ЗСЯ ОСООЛІІВО веЛІІКЗ відповідальність -
збсрежс11н>1 т;~ роз1-11пок існую•111х і побудова ~юних транспорт110-

логісТІІ'І1н1х систе~1 споЛ)"ІС1111я з країнами Європи та Азії. 
Г,1ловн11м зовнішньоп011іти•1ним пріоритетом України є 

євроі11т.:1·рація. Утворена сфекл1в11а плпформ;:~ для співпр;:~ці в ра~1к<1х 

Східного партнерства .1ля 1101,р;:~ще1111я тр,шспортних сполучень ~1іж 

Євро11ейс1,к11\І Сонnо:-1 тс1 його сусіщш11. Необхідність збільшення 

сфскт11в11ості і з1шже11ня соо1вартості перевезень привод11ть до 

застосув:111ня 1юв11х тс:х1юлогій і 1юз1з11тку ш11рокої залізничної мережі. 
Подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між 

Украї11ою п1 ЄС, що з,1ійс11юються на принципах поліп1•шої асоціації 

та ско1ю~1і•1ної і1пс:гра11ії, спр11ятиме впровадженню кращих 

європейських стандартів у сфері інфраструктури. 

д,1я з~1еншення бар'єрів між транспортни~111 системами в Європі 

в11кор11стовуються пр11нш1пи інтс:роперабельності, впровадження яю1х 

є дуже актуальним. 

13 да11нй час у про1>ід1111х ВНЗ України ведуться роботи з 

підготовк11 ф.~хівuів в галуз1 транспорту зі спеціальності 

інтеропсрабельності та бсзпскн на залізничному транспорті. Також 

проблс:м 1 1нтероперабел ьності та технічного ре гу п ювання присвячені 
ч1н1а;ю наукових праuь. !Цо означає таке крас11ве, не дуже зрозуміле 

на перш1111 п,)гляд слово інтероперабельність? 

Інтероперабельність від англ. J11teгopeгal1ility - (здатність до 

взаоюдії) - ue здатність 11родукту або систем11. інтерфейси яких 

пов11істю відкр1пі, взає~10діял1 і функціонувати з іншими продукта~ІИ 

або с11стс'\1ам11 без будь-як11х обмежень доступу і реалізації. З 

розвитко~1 спільного європейського ринку транспортних послуг 

з'яв11лася необхідність у стандартизації тех11і•1ю1х рішень. До 

недавнього часу така ста1цартшація була прсд~1етом регулювання 

окремих держав. Разо~1 з тим становлення міжнародного ринку 

перевезень з са~юго початку існування залізн1щі нимагало уніфікації 

основ1111х технічних рішень. В першу чергу це стосувалося рухомого 
складу, а також колій, як основного елементу і11фраструктури, які 

сприяють визначальному впливу на забезпе•1ення м1юмальної 

інтероперабель11ості (експлуатаційної сумісності) залізниць. 
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і 1перопер<16еп1,ність - с:вропе~'іськз 1нщ1ап1ва. яка ;юзв,\.'J,,,_· 

зилізн,щі Gіт,ш ефективно ко11курувит11 з і11ш11~111 в11щ1мн тра11спорту. 

Це з~н.:11шує в11трат11 та забе111е•1ує безпе•11111і1 та 6ез11еребійний рух 

поїздів 110 всій Європі шляхом встанов,1ен11я загальних стандартів та 

про11ес1в оцінювання. Це ·1датність транс· f:вропейської снст<.'~111 

залізн11111, забезпе•1уват11 6ез11с•11111й п, 6ез11рер11в1111П рух поїздів, як,1 

ві,1пові:1ас експлуатацій111ш в11,юга,1 ,10 1111х ліній. Простіше, це ті 

зуснлл;.1, які спря,ювс1ні 113 те. шоб зроб1п11 щ)жл11вою експ,1уатаці1,, 

всіх рі11111х технічних с11стем зш1ізн11ц1,, існую•111х на Європеііському 

конт~m,-нті. В дан1111 час заліз1111•111а ко11куре11тоспро~10жність д.::ржа~

•1ле11ів СС' обмежується 1<і;щі111юстям11 в устаткуванні, в технологіях, ь 

сигналі:;:щії, в правнлах безпск11. в систе,1і г:1пь~1ува11ня, в тягово,,у 

стру~,і і в об~1еженнях по шв11;1кості. 

/-/а11р11клад, в про11есі розв1пку с11сте,1 електропоста 1 1а11ня та 

забез11е•1е1Jня безпек11 руху в окре~111х крс1їнах Європейського Союзу 

з'явил~1ся значні розбіжності в технічних і технологічних рішеннях. Це 

стало створюват11 серйозні перешкоди в організації руху тягового 

рухоІ\юго складу в міжнародному сполученні. 

По•1аток процесу уніфікації технічн11х і експлуатаційних рішень 

в галузі залізюР1ного транспорту поклала Директива ЄС 96/48 від 23 
л1шня 1996 року про експлуатаційну суміснісп, траІJс'європейсt,кої 
високошв11дкіс11ої с11сте~111, допов11ена пізніше Д11рскт11вою 200 І /16 від 
19 бере3ня 200 І року, 1цо стосувалася і1Jтеропер;:~бе,1L>ності мережі 

станд.:tрпшх залізниць. Зупи11ка в розвитку цього процесу могла б 

~,ати негативний вплив на розв1пок залізниць в Європі. 

Співпраця в питаІJнях інтероперабельності з країнами ЄС має 

відповідний сенс для залізниць України. Досвід Балтійських кр,ІЇн 

показує, що суттєвою допо~юrою регіону стало фінансування, 

виділе11е з фондів ЄС на розвиток залізниць країн Балтії. 

Протягом багатьох рок1в Європейський союз намагався 

потпш11ти експлуатаційну су~11сн1сть залізНІІ'Іних систем, щоб 

полегшити створення великLJГО залізничного ринку, що дозволяє 

вільну конкуренцію. Його діялшість була зосереджена головним 
. . . 

ЧИІІОМ на ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЛІІ!ІЯХ, ОСКІЛЬКИ прост1ше узгодити 

залізничні мережі, що знаходяться в стадії будівництва. Для сумісності 

звичайних класичних систем, узгодження матиІ\1уть довгостроковий 

характер, тому що інвест1щії в окремих випадках занадто високі, щоб 

бути рентабельними. У країнах ЄС залізнична сумісність стосується 

проектування, будівництва, введення в експлуатацію, модернізац11, 

оновлення, експлуатації та технічного обслуговування залізничних 

систем. 
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r Іро11с'С 1111ровад;~,сння і11тсропсрс16ельності включає: 
І) І3ста11ов.1е1111я єд111111х 11р:шов11х нор~,, щодо процедур 

11ерев1р~;11 :.~;.~ стосуван11я ос1юв11и ;,; вимог 110 6сз11еuі , техні•1ній 

сумісності, н:JдіІЇності. 

2 Зжпкув:Jння с1н1юї 11ро11е11ури для експлуата11ії поїздів по 
,1.111ій і тій же інфраструктурі. 

3 ! По111ук рівня тех11і•~ного узгоджен11я для поступового 

перехо:1у в11утрішньоrо р11нку на спільне обладна11ня , послуги для 

11оновлсн11>1, модернізації і експлу:Jта11ії залізничної систе~1и. 

Одню111 з на11важливіш11х нормативних документів в Євросоюзі 

с директ11в11 та TS/ (тех11і•111і спещ1фікаuії інтероперабельності). 

Структур:~ технічного регулюв;~н11я в ЄС представлена на схемі 

(р11с.І. І). 

Д11 рективи . 

Регламе11т11 ЄС 

Технічн і ВІІМОГИ ЩОДО 

експл у;п;~ційної суІ\tісності 

(інтероnерабельності) ТСІ 

Стандарти, nаІ\1'ятю1 , правила, методики та і11. 

1'1н:. 1.1. Структура тсх11іч1юп1 рсгулюnа1111я н ЄС 

В першу чергу регламс11таuія нор~, (встановлення технічних 
~11еuифікаuі~~ поширювалася 11а пр11строї рейкової колії, основні вузли 
1 конструкц11 рухомого складу, його габарити, габарит наближення 
споруд.* 
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Ро з ді л 2. РОЗРОБЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ 
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 
З УРАХУВАННЯМ НОРМАТИВНИХ 

АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 

В Євро11еіkькому Союзі зростає кілt,кіст1, суб'єктів. які берут~. 

у•1асть у про11есі гар~юнізаuії національннх залізничних с11стем. Ue 
роб1пься на ос1юві досить складного пакету нормативно-правових 

актів. нсобхід1111х для операт11вної взаємодії проектів із збереженням 

фіксованого стану проuедури [ 44]. 
До по•1атку 1990-х рр. розвиток єдиної залізничної ~1ережі 

Європ11 було пов'язаний з в11рішення~1 наступних проблем в області 

експлуатаційної сумісності та безпеки при орг<1нізації міжнародних 

перевезень: 

в експлуатацїі знахощ1лося більше 20-тн різних і несумісних 

між собою систем управління рухом поїздів; 

- у кож11ій країні діяли свої правила експлуатації залізниць: 

- у кожній кра1111 лял11 свої національні в11моп1 щодо 

сертифікації безпеки; 

- у кожній країні в11користовувалися свої системи п1лготовки 

машин~спв; 

- застосовувалися різні системи тягового електропостачання: 

- в11кор11стовувал11ся . різні і несу~1існі між собою с1~стеш1 

зв'язку і радіозв'язку. 

Зазна•11:11і проблеми та їх наслідки (простої на кордонах, значні 

витрати, високі тарифи) різко знижували конкурентоспроможнісп, і 

привабливість залізн1!'1ного транспорту в порівнянні з автомобільним 

для перевезень пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні. 

Одн11~1 з виходів з сrпуаuії, що скл,1лася, стало створення єдиної 

європейської системи зибезпечення експлуата~1ійної сумісності та 

безпеки руху на залізничному транспорті в міжнародному сполу•1енні. 

На цій основі вдалося сформувати основ11і компоненти нової с11стеми: 

- органи проектування безпеки; 
- регулюючі та консультативні органи; 
- системно-технічні рішення. 
- нормативна база безпеки. 
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Рег,·•110ІО'іІ1\111 і КОІІСVЛІ,Г,ПІ1ВІІІІ\ІІІ органам11 щодо забе:те•1ення 

бсз11ск11 j1yxy 11;1 з3:1і:1111~11ях Євро1111 с Свропейська ко,1ісія і 
Євро11сІЇс1,ке за:1і ;н11•111с аге1пство (Еш·ореJ11 [Zaif,1·ay Аgепсу, ERA). 

Зав.1ан11я агентства 110лягас в 3\1і1тенні бе311ск11 

інтероперJ6ел1,ності заліз1шць в ЄС. 

Пр11 ш,,1,11:· в кожніі1 держ,ші Свр,)ПСІІLї,кого Союзу іс11ують свої 

11,щіонат,11і ор1,11111 регулювання залі-з1111•11-юї безпе1,и. 

Ос1юв111ш но1н1ат~шн11м .1оку"1снто,1, як11і1 регламентує 111пання 

забезпечення 6сз11ск11 руху 11::t залі3111шях 11ержав-учасни11ь ЄС с 
Д11рскт~1в.1 Євро11еііськоrо парла"1енту та Ради ЄС 2004/49 / ЄС «Про 
бс3пску з::1JІіз1шш, С11івтов::1р11ствз». що псредба•1ас введення: 

с.111н11х :rля вс1х ;1срж3в-у•1асн111ов правил з безпек11. 

зас1юваних 11а загальних норм;Jх безпс:к11 та експлуатаційної 

сум1сност1; 

- с1111юrо порядку навчання, сертифікації та допуску до роботи 

персоналу заліз111111ь, режи~1у і норм iioro праці і відпочинку; 

- єд11ноrо 11орядку допуску залізн11•шоrо рухомого складу на 

інфраструктуру; 

Питання"111 сертнфікації безпеки на залізницях ЄС сьогодні 

заіі"аються державні наrля.1ові орган11 в області залізничної безпекн. 

Сертифікат безпек11. що видасться залізничним організаціям, має дві 

часп1н11 - А і В. С ерт11фі кат •1асп1н11 А видасться організації, якщо 

во11а зуміє підтверш1ти 11аяв11ість у себе систе~111 управління безпекою. 

Після цьо1·0 органі:1,щія може прсте11дувати на отримання сертифіката 

частини В сертифіката відповідності технічних систем, що 

в11кор11стовуються організацією. вимога~~ з безпеки. 

Фор"1алh1ІО аспект гар~юнізації с важливим для європейців. 

Тtхнічн11П розвиток, змін11 на транспортному ринку і політичні 

фактори (в еконо~1і•1ному плані) скл;щають зовнішні умови для 

існування націонат,ної заліз111Р1ної систе~111, а також ц1тсність 

внутрішньої умови систе~111 [44]. У uьому контексті сумісність у 

зна•1енні ЄС :1,10ж11а розуміт11 як основу згуртов:шості Співтовариства. 

Європеііськс залізн11•111е агштство (ERA) було створено 

(відповідно до директив ЄС 881/2004) для того, щоб сформувати і 

зміцнити сектор заJ1ізничного транспорту в Європі, посиливши норми 
безпеки та інтероперабет,ності на залізничному транспорті, 
зберігаючи при цьо~1у вже існуючий рівень безпеки. 

Його головне завдання полягає в розробці технічних стандартів 
і економічно обrрунтованих загальних підходів сумісності систем, 
створення загального рівня безпеки та роботу в тісному контакті з 
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11р1:,'1СЛШІІІ1Кам11 ЗаJІІЗНІІЧНОГО сектора на \ІІСІlЯХ, З нац1011аJІІ,НІі\ІІі 

а,\\tі11істр:щіям11 та і11ш11і1111 за11ікавJІеню111 євроr1сйс1,к11,111 установаі\111. 

Діяльніст1, зал1зн11чно1·0 тра11с1юрту як •1астин11 єд1111,J·1 

тра11спортно'r' систе~111 на1 ної країни с11р11яс норма111,но,1у 

фу1нщі,)нуванню всіх галузе11 суспільного в11робн1щтна, соціал1,110,1у і 

ек,11юмічному розв1пку та з\1іц11е11ню обороноздатності державн. 

,1іжнарод110,1у співробіт111щп;у Украї1111. 3алізн1ті у взаеюдії 

і11ш11мн в11ш.1,111 транспорту пов11нні своєчас1ю і якісно здійс11юват11 

перевезення пасажир1в I ва1паж1в, з;зоез11с•1уват11 безпеку Р\'Х\'. 

розв11ват11 сферу тр,111с1юртного обслуговування народного 

господарства та населення. 

В Укр::~їні діс наніон,1льнс законодавство про з;злізІJІРІНІ!Іі 

транс11орт, Законодавство про заліз1н1•н11111 транспорт загальноп1 

кор11стув;11111я базується 11а З:1конах Україн11 <,Про транспорт», «Про 

з,1лізн1Р1н11й транспорт», Статуті зс1лізн11ш, Украї1111, та інш11х 

законодавчих актах, Нормативні доку~1енти, що визначають порядок і 

у1'юви перевезень, користування засобам11 залізничного транспорту 

загального користування, безпеки руху, охорони пр;.щі, забезпечення 

громадського порядку, перетину залізничних колій іншими видам11 

трс111спорту і ко.\1унікація,1и. пожежної безпеки, санітарні норми та 

правилі~ на залізничному транспорті Україн11, є обов'язковими для всіх 

юр11дичн11х і фіз11чних осіб на тер1-порїї Україн11. 

З урахуванням З\·ІІН. що відбуваються у країні та св1т1. 

розроблено нову редакнію Закону Украї1н1 «Про залізн1-1чн11іі 

транспорт України». Його ~1етою є вдосконалення рннкових 
~1сханізмів господарювання на залізничному транспорті. побудов;1 

нової струк·1ур11 взаємовід1юс11н учасників ГІеревіз1юrо процесу_ У 

законопроекті закріплені чіткі та рівні для всіх правила ведення 

господарсько'~' діяльності на ринку залізничних перевезень. Також 

законопроект встановлює принцип рівноправного доступу до послуг 

інфраструктури, що поширюється на всіх осіб, зацікавлених в 

отриманш таких послуг, 

Законопроект презентує нову ~1одель ринку заліз11ичн11х 

перевезеш,, аналогічну європеіісью1~1 залізн11чн11м системам, У зв'язку 

з побудовою нової структури взаємовідносин на залізничному 

транспорті у законі закріплені основні вимоги, обов·язк11 та права 

оператора інфраструктури, перевізника, власника під'їзних колій. 

норми щодо управління об'єктами інфраструктури, основні вимоги до 

залізничного рухомого складу та осrювн діяльності операторіІJ 

залізн11•1ного рухомого складу, Також закон передба•~ає створення 

систе~111 державного управління у сфері безпеки на залізничному 
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тра!!спорт1 в1.JІІОR1д1ю ,1,1 ви~ю1· положень законодавства 

Євроr1сііс1,1,ого Союзу, і;1і плс;11е1пація >І к11х передб,1•1ена У годоrо про 

:н:011іацію. Цс ,}с13ВОЛІПІ, під13ІІЩІІП1 рівен1, безпск11 В )'~І0В3Х 

роз1111нутої ко11курс1111ії на ринку залізrr11•1н11х переве3ень. 

I-kooxi.'trro пілкреп1пr1, шо нов11rї закон є відправною точкою 

д.1я 3ді11с1н'1шя ре:1:1ьн11х рсс]юр~І в галу~і. розв11тку співпраці України 

та краї1м.,111 ЄС. Проект 3акону 111:1трю1аш11ї європе11сьюш11 

екс11ерта;1111. Крі,1 того, він є важ,1111н1м та ;:~кту;зльним, оскільки 

структурна реформа Укрзалізниці ІJже запуще11а. Відставання 

впрt)Вадження 1ювнх - рівннх - 11рав1н 1·рн для всіх у 1 1асників ринку 
. , . 

·;ал1:,н11•1н11х перевезень, як1 са~1е I запо•1Jтковус закон, може призвести 
:10 11сбажз1-111х н:1спідків, такі як нер1в11а конкуренція, відсутність 

оалансу і ~пересів держав11 та господарюю•~ их суб'єктів та ін. 



Ро 1ді.1 3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРОЦЕДУРИ 
ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ 

Украї11а ,· чле11оч ISO (,1іжні1родна організ;щія зі стан.'1артю;щії) 
1 1993 року. С1 а11дарт ISOIIEC 17000:2004 вюн;1 1 1ас ос1юв11і тср~1ію1. 

їх в11з11а•1с11ня та пр1111ш11111 у сфері оніню1 нідпові.Jності, та базується 

11а фу11кні(>НZІль1ю\1у підхо:rі у uiri сфері. Ст;шJ.арт факт1111но ншнZ1 1 1;1с 

11ерслік інш11х стандартів та настанов ІSО, які ~южна віднести до сфер 

0LJIHKll БІДПОВJДНОСТІ. і\lіжнарод1111й ст:11111:.~рт с11сте~1 0LJIHK/1 
відпові,'11юсті 11а оснсші :11яn1,ності: з в11з11аче1111я: з підтвердження 

відповідності: зі споріднсност1 тер~rінолоrії: з вшнання та 11рr11111яття 

результатів оцінки відповідності. 

Перед Україно~,) стоїть маа - продовж11ти процес адаптані"~" 

законодавства УкраУн11 до ви~1оr законодавства ЄС. Необхідно 

прийнят11 цілу нюку нових законів України та рішень Уряду з 1111та11ь. 

що є пре.1~1етом правового регулювання у зазначеній сфері і належать 

до пріорrІТетнн:-; н:.~11ря\1ів, 11равові.1нос111111 в яю1х реrулююп,ся правом 

Європейського Союзу. Потребують пр11ведення у відповідність 

внесення змін також у діючі закони УкраУ11и та нор~1ативно-праr,ові 

акти. 

Необхідно розро61~т11 та схваm1п1 12 техні•1ннх регламентів на 
основі європейськнх д11рект11в ··Нового підходу" та значної кілr,кості 

д11рекп1в у сфері технічного регулювання т;1 1ах11сту прав спож11в3чів, 

гармонізувати нормап1вну базу, а са~1е: замінити стандарти 

колишнього СРСР на сучасні міжнародні та європейські стандарти. 

13ідrrовішю до прнйнятоrо Укрzїїною курсу на європейську 

інтеграцію в даннй час злійснено перехід від серпrфікації продукції по 

системі УкрСЕПРО до підтверюкення її ві.111овідності технічним 

регл,шентам. З І .О І .201 G року в У країні скжовано обов'язкову 

сертифікацію на І 6 катаорій товарів (паливо, трубопровідна арматура. 
~1алогабар11тні трактор11, колісні транспортні засоби і деякі ін111і 

товари). З 10.02.20 !G в Україні вступив в силу закон «Про технічне 

регулювання та оцінки відповідності». 

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в яко~1у 

визначено характеристики продукuїі або пов'язані з ними процеси та 

методи виробництва, включаючи відповідr1і процедурні положення. 

дотримання яких є обов'язковим. Він може також включати або 
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,~істrп,1 в11,н,п1 :10 терчі1ю:1огії, 110311:1'1е111,. пакування. ~,аркування чн 

ст~ 1 кетува1111~ r. ті11 ~1ірі, в >•кіі'і во1111 ззстосовуюп,ся до продукuії, 
rrpo11ccy ;io,1 ,1с:т,1ду в11р,16111:11л1а. Нор~1ат11вно-11рзвов11й акт. як11й має 
0311ак11 тех111•1110го рсгла,1с11ту. вР.ажаєтr,ся тсх11ічн11м регла~1ентом 

нс3:1л,~жно в1д 1шкор11ст:11111>1 в назві тJкого :~кту слів "техrrічннй 
регламент". 

3.1. Процедурн оцінки відповіююсті 

Відповідно .10 тех11і 1 11юго регла\1енту ОL1інки відповідності 
псредба•1е110 шістнад11ятr, ~ю,1улів oui,1101 відпові,1ності (рис. 3. І) [42]. 

Модулr, ue ко,111л1екс у11іфікованнх процедур оцінки 

відrювідності: 

Модуль А - внутрішній контроль виробниuтва. 
Моду,% А І - внутрішнііі контроль виробниuтва і контрольовані 

випробування продукції. 

Моду,% А2 - внутрішнііі контроль виробнrщтва і контрольовані 

випробування продукції через довільні інтервали часу. 

Модуль В - перевірка типу. 
~ Модvль С - відповідність типу за результатами внутрішнього 
~ контролю. · 
"\- Модуль СІ - відповіднісп, типу за результатами внутрішнього 
~онтролю та випробувань продукції. 
\а Модуль С2 - відповідність типу за результатами внутрішнього 
~онтролю виробництва та випробувань продукції через довільні 

1нтервали часу. 

Модуль D - відповідність типу шляхом забезпечення належної 
якості виробництва. 

Модуль D І - з«безпечення належної якості виробництва. 
Модуль Е - відповідність пшу шляхом забезпечення належної 

якості продукції. 

Модуль Е 1 - забез11е•1ення належної якості виробництва. 

Модуль F - відповідність типу за результатами перевірки 
продукції. 

Модуль Fl - відповідність типу за результатами перевірки 
продукції. 

Модуль G - відповідність одиниці продукції. 

Модуль Н - повне забезпечення якості. 
~ \ 

l\. \І;, rво-r_r.:..ХНІЧНд іІбj\\ОїЕКд \\ 
І І /J, • (, J , · , . " 'r Q 

\ 
Д11iripor,e1r~,1.cь~~~,ro ~?'1','. . 

~ \І \ r _____ , 



]\ 1одуль І 1 І 
проектування. 

повне заііе111сче1111я якост, та перев1рк:1 

Rн~,рішніlЇ "'онrро.1ь внробнннтна 

і\'1 :J 1Д/ Sl Ь С Внутрішній 1-.:0111ро.:~ь пиробниuтна 

fv1одуг;ь В 
l\l o;;}tJE, D Забешечення я ~.ості виробн1шпа 

Перенір~.з 1 НІії 

~ ,1 . r: 
1v1ОДу'ЛЬ І 

Модуль G Перевір~.;~ ~..:ожпої о.:~иниuі про~,.:uії 

Гvtодуль Н Повне з:1.безпечення я~.ості ISO 9001 

Рис. 3.1. ]\,J,1і1улі оuінки відrюві;~ності 

l\Іодул1, А (внутрішніії контроль внробrшцтв:1) 

1. Внутрішній контроль в11робн1щтва є процедурою 011і11КІ! 

відповід,юсті, за допо~ю1·ою якої виробн11к в11ко11ує обов'язк11, 

встановлен1 в цих ~юдулях, і гарантує, і заявляє про свою виключну 

відповідальність, що відповідна продукція відповідає вимогам 

технічного регламенту, який застосовуються до неї. 

Техніч11а документація 

2. Виро611ик розробляс технічну документаuію, яка повинна 

дават11 ,южливість оцішпи вїпповідність продукції певним вимогам 1 
включати опис проведення та рсзу.%тати ш1лсжного аналізу і оціню~ 

ризику (ризиків). У технічній доку~1ентації повинні вказуватися 

застосовані вшюrи і пов'язані з проведенням оцінки відповідності 

питання проектування, виробництва і функціонування продукції. 

Технічн;:~ документація повинна містити як мінімум наступні елементи: 

- загальний опис продукції; 
- ескіз1111й проект, виробни•1і креслення і схеми компонентів, 

складальних вузлів, ланцюгів та ін.; 

18 



оп11с і 110яс11с11ш1. 11со6хіл11і .J!lЯ розу,1іння зазна•1е11их креслень 

, схо1 т:1 функuіонува1111я продук~1ії: 
11срс;1ік заснк,1ва1111х 11ов11істю aGo •1астково 11"щіональ1111х 

стJІІд.ІіїїІІJ 1,1 / а6,1 інш11х від11ові,1н11х техні•11шх с11ещн\>іющіії, 
віm10111:н1ісп, як11,1 11<1дає 11резум11l1ію відпові,1ності пролукuії 
ОСІІОІНІІІ\1 ВЮІОГ,Ш, і1 В разі, КОЛІ1 заЗІІі!'ІСНі стандарти не були 
застос,,ва111. - 01111су р1111е111,. прийнят11х з мстою забезпечення 
ві,"JПl)ВІ.lІЮСТі ОСНОВІІ11:11 ВІ1\10Гі1\1 техні'ІІІОГО рег,~аменту. у разі 
•1Jстк,1в,11·,1 застосува1111я 11аuі,111.~льн11х стандартів, відпов1дність яким 
на:1ас презу~1пuію ві,1110від1юсті продукції основним вимогам, в 
тс:х11і•111ій доку\1снта11ії вказуют1,ся їх •1асп111и, які були застосовані; 

- рс'Т>'ЛІ,тат11 1111кона1111х 111юектн11х розрахунків, проведених 

досл1дже11ь тощо; 

- протоколи випробувань. 

Виробництво 

.,. В11ро61111к вж11ває всіх заходів, необхідних для того, щоб 
вироб1111ч11й про11ес і ііого ,10ніторинг забезпечували відповідність 
виготовленої продукції тсхні•1ній документпції, визна•1еній у пункті 2 
ш1х модулів. і ви~югам техні•11юго рсгла~1снту, що застосовуються до 

такої продукції. 

J\Іаrкувашш відповідності та декларація П[)О відповідність 

-1. Виробник 11Jнос1п1, в технічному регламенті маркування 

відповідності на кожен окрс~11,й продукт, відповідний поставленим 

вимогам такого техні•1ноrо регламенту. 

5. Виробник ст.11юв1ПІ, письмову декларацію про відповідність 
моделі продукції і зберігає її разом з технічною документацією для 

пода1111я 11а зап1пи органів державного ринкового нагляду протягом 

десят11 років після введення в обіг останнього зразка такої моделі. У 

декларації про відповіднісл, вказується інформація, яка дозволяє 
здійснювJТІІ ідентифікацію продукції, для якої вона складена. 

Ко11ія декларац11 про відповідність подається органам 
дс:ржавного ринкового нагляду на їх запити. 

Уповноважений представник 

G. Обов'язки виробника, зазначені в пунктах 4 і 5 цих модулів, 
в,д його і~1ені і під його відповідальність можуть бути виконані його 
упов11оважен11м представником за умови визначення таких обов'язків в 

дорученні. 
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і\1одул1, Л І (в11~'тріш11ііі 1,·011троль в11роfін1111тва 

І ll)JOIH','{CHIIH~I ВІІІІ(Н)ІІУВ;JНІ, пр(щукнїі rriд Н:JГ.'1Ядом) 

7. І~11утріш11ій 1,011троль в11роб111111·111;1 з про1;е;1ення\1 

в1111робува111, 11родукції 111д 11аг.·1ядо~1 1 11роцедурою оц111ю1 

від1rовід1ю<.:ті. за допо~r,)гою }JКОЇ в11роG1111к в1tконує обов'язк11. 

вст;1новлені в П)'НКТ;]Х 8-12 11\ІХ 'vIOJ)'.ІiB, і гара11тус і з;l}JВЛЯС llpO свою 
в11к.1н..1чну віJповідальніLп,, що 11родук11ія ві~1повідаt: в~1моrа,1 

тех11ічного регтшенту. що застосовуються до неї. 

Тех11ічна документація 

8. Внро61mк розробпяє тс:\11і•111у доку,,снтацію, як<1 повинна 

дават11 можлив1сть оці111п11 відповідність продукції вимогам 
- - -

вкл10•1ат1t опис проведення та резул1,тап1 нал~ж1юrо анал,зу I оцшк11 
рю11ку (р1ликів). У тех11і•шіі1 документації повинні вк;вуватися 

застосовані вимоги і пов'язані з проведенням. оцінки відповідності 

шп;111ня проектування, 1н1робн11цтвз і функціонування продукції. 

Техrrічна документація пови11на містити як мініму~1 наступні елементи: 

- загальний опис продукції: 
- ескізний проект, в11робн11чі креслення і схеми компонентів. 

складальних вузлів, ланцюгів та ін.; 

- опис і пояснення. 11собхідні для розуміння зазна•1ених креслень 

і схем та функціонування продукції; 

- перелік засто<.:ованІfх повністю або •1астково національних 

ста11.с1артів та / а{іо 1нш11х відповідних тсхн,чних спен11фікацій, 

відповідність яким надас прсзумпщю ві.1повідності продукції 
- -

основним вимогам, а в рJз1, ко.~11 зазначен1 

застосовані, - опису р1шс1-11,, прийнят11х з 

від110відності основним в1шогам техні•1ного 

стандарп1 не були 

~,етою забезпечення 

регла~1енту. У раз1 

•1астковоrо застосування 11,щіональннх стандартів, відповіднісп, яюп1 

над;1є презумпцію відповідності продукції основ1шм в11мо1·ам. в 

тех11ічній документації повннні вказуватися їх •1астини, які булн 

застосовані; 

- результати виконаних проектних розрахунків, проведених 

досліджень тощо; 

- протоколи випробувань. 

Ввробництво 

9. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб 
виробничий процес і його моніторинг забе:шечувалн відповідність 

виготовленої продукції технічній документації, визначеної в пункті 8 
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ІІІІХ ,ю.1у,1ін. і ЕІІ\ІОГ,1\1 тсхні•1110го J)І.?ГЛ3\1с'ІПУ, 1110 3с1СТОСОІіУІОТЬСЯ ДО 
такої продую1ії. 

11 сревірка r1р1Jдукції 

І О. З :v1аою 11сревірк11 ві:11ювішюсті продукц11 вимога~~ 

тсх11і'І1юго рсг.1зме1пу в11роб1шк аоо осо6а, яка .:.1іс від його імені, для 
кс1,1-.:н,11·,1 к111·сноІ3л1еного в11р0Gу ГІJ)l)ВО:11п1, одн1е aGo кілька випробувань 
в lJднo:v1y або декількох конкрет1111х ;~спектах такого виробу. За 
в116ороч 1н11106н11ка 3азна•1е11і в11про6ування проводяться його 

акрс:;11пов,11 rою випробувальною лабораторією чн під відповідальність 
11р11Jна•11ено1·0 органу з 011і11к11 ві.1Г10від1юсті (далі - пр11значениП орган), 

обраного в11робником. 

У разі, якщо в11пробуван11я проводяться уповноваженим 

орга1ю,1, в11ро611ик під відпо1~і.:.1альність такого органу завдає в процесі 

виробн1щтва .його ідентифікаційний номер на продукцію. 

Маркув.1111,я відповідності та декларація про відповідність 

11. Виробник на1юс1п1, визначен~ в техні 11ному регламенті 

:vrаркуванш1 відпові.:.11-юсті на кожен окре\111й продукт, відповідний 

поставлен,ш в11могам такого техн1чного регламенту. 

12. В11робн11к складає письмову декларацію про відповідність 

~"целі продук!lії і зберігає її разом з технічною документацією для 

подання на запити орга111в державного р11нкового нагляду протягом 

,'1ссяти рокін після введення в обіг останн1,ого зразка такої моделі. У 

деклар,щії про відповідність вказується інформація, яка дозволяє 

3дііїс11юват11 ідентифікацію продукції, для якої вона складена. 

Копія декларації про відповідність подається органам 
державного ринкового нагляду на їх запити. 

Уповнов:1же1111fі представник 

13. Обов'язк11 в11ро6н11ка. зазначені в пунктах 11 та 12 цих 

~!Одулів, від його і~1ені і під його відповідальність можуть бути 
1н1ко11ані його уповноваженим предста1т11ком за умови визначення 
таких обов'язків в дорученні. 
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Модул1. Л2 ( 1-111утрі11111ііі 1,01прол1, вироб111щтва 
:1 Щ)ОВІ.'.\СІІІІЯМ ПІ.'(}СВЇро~- 11роду1,ції ІІЇД н:11-лядом 

•1срсз 11св11і інтсрвалн ч;~су) 

1.:/. Внутрішній контро,% в11р,J6111щтва з проведенняr.1 перевrр,ч; 
продукції під 11агля:ЮІ\І •1ерез певні і1первали часу є процедурою 

оцінк11 відповідності, за до1ю~;ого10 якої виробн11к виконує обов'юк;1_ 

вста110вле11і в пу11кл1х 15-19 цнх ~ю.:~улів, і гщ1а1пує і заявляє про сво;о 

ВІІКЛЮ'ІН)' відповідаЛІ,ІІісп,, що продукшя ВІДПОВІДсlЄ ВІ1І\ІОГ~М 

техні•111ого регла~1е11ту. що застосовуються до неї. 

Технічна докуІ\1ентація 

15. Виробн11к розробляє технічну документацію, яка повинна 
давал, Щ)ЖЛІІВІСГЬ ОЦІНІІТІ1 від11овідність продукції ВІІМОГ3~1 І 

вклю•1ат11 опис проведення та результати належного аналізу і онінки 

ризику (рюиків ). У техні•1ній документації повинні вказуватися 

застосовні виr.юп1 і пов'язані з проведенням оцінки відповідності 

111пання проектування, виробництва і функціонування продукції. 

Техні•111а документація повинна r.1ісппи як мінімуІ\1 наступні елементи: 

- загальний опис продукції; 
- ескіз1н1й проект, виробн11чі креслення і схеми компонентів, 

складальних вузлів, ланцюгів та ін.; 

- опис і пояснення, необхідні для розуміння зазна•1ених креслень 

і схем та функціонування продукції; 

- перелік застосованих повністю або частково національних 

стандартів та / або інш11х відповідних техні•1них специфікаuііі, 

відповідність яки~, надає презумпцію відповідності продукції 

основним в11~10га~1, а в разі, коли зазначені стандарти не були 

застос,)вані. - опису рішень, прийнятих з І\Jетою забезпечення 

відповідності ос1ювн11м ви~югам техшчного регламенту. У раз1 
. . . . . 

часткового застосування нацюнальн11х стандарпв, в1дпов1дн1сть якн~, 

11адає прrзуІ\шцію відповідності продукції основним вимогам. в 

техні•111ій документації повинні вказуватися їх частини, які були 

застосовані; результат11 виконаних проектн11х розрахунків, проведених 

досл1джень, тощо; 

- протоколи випробувань. 

Виробництво 

І 6. Виробник вживає всіх заходів, неоохщних для того, щоб 
виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність 

виготовленої продукції технічній документації, визначеної в пункті І 5 
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1t11:--: ,1,1;1у:1І!,. r,11.\101a,1 т.:х11і•1но1·0 ре1_,1аче11ту. що застосовуються до 

такої 11родукції. 

І Іеревірю, продукції 

17. За в11G,11ю,1 в11роб1111ка йо1·0 акр.:д1пована випробувальна 
л:1Г~ор:їїорія або пр11з11а•1е1шй 1111м орган провод1пь ;~бо дор)"Іає 
111ю13е;1с11ня пере11ірок 11родукції 1 1.:р.:з 11с:1,11і інтервали ,,асу, визначені 
ві.11юЕі.11юю лаоораторісю збо орrа1ю,1, ·3 ~1етою перевірк11 якост_і_ 
в11:-трішніх перевіро1, п1ю.1укції з урz~хув;~н11я,1. зокрема. технолопчно1 

с1,!1ашюсл продукІ\ії і обсягу ш11юб11111пва. З метою перевірки 
ві,11юві;щості 11родукш1 вю,ога,1 тех11і•11юго регла,1е1пу адекватна 

в11бірк<1 готової 11р,uук11ії, відібрзна акред1пованою випробувмьною 

;1аGораторією в11роб1111ка або пр1вна•1е1111м органо~1 на місці перед 
внс.:rс1111я~1 продукції в обіг, досліджусться і підлягає проведенню 

в1111ро6увань, які вшна•1ені у відповідних частинах національного 

стан.:rарту і/ або техні•ших специфікаціях. 

Процедура стап1ст1Р1ного пр11(шального контролю якосп 

про.:rукuії. яку необхідно застосовувати. призначена для визначення 

того, чи здійс11юєт1,ся процес виробництва зазначеної продукції в 

пр11й11ятних ~1ежах з ~1етою забезпечення відповідності продукції. 

У разі, якщо випробування проводяться уповноваженим 

органщ1, в11роб1111к 11ід відповідаль11ість такого органу завдає в процесі 

в11роб1111цтва його ідентифікаційний номер на продукцію. 

Маркув:шнн вілповідності та д!'1,лар:111ія про відповідність 

18. Вироб1111к на1юс1пь вюш1•11'11е в технічному регламенті 

,11аркува11ня відпові.:rності на кожен окре~1ий продукт, відповідний 

ПОСТ3ВЛІ'І·ІІ1М ВІ1~ІОГ;JМ Т;JКОГО технічного регла~1енту. 

19. Виробник складає пись~юву декларацію про відповідність 
мо.:rе:1і продукції і зберігає їі разом з технічною документацією для 

подання на зап1пи органів державного р11нкового нагляду протягом 

дссят11 років після введення в обіг оста1111ього зразка такої моделі. у 
декларації про відповідність вказується інформація, яка дозволяє 
здійснювати ідентифікацію продукції, для якої вона складена. 

Копія декл;:~рації про відповідність подається органам 
державного ринкового нагляду на їх запити. 
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Уповноважений представник 

20. Обов'язки в11робн 11кс1, зазна чен і в пунктах 18 та 19 1н1х 

~Ю!\)'ЛІВ, від його і~1е111 , під його ві,1110відат,ність можуть бут11 

R11к,111zi11i його у1ювнс1вJже1111~1 предстz~в1111ко~.1 З;J умов11 в11з11аче11ня 

т;~к11х оGов'юків в дорученні. Модуль В (експертиза типу). 

21. Експертюа л1пу є тісю •1аст1111ою 11роцедур11 оці11к11 

відповішюсгі, 13 якііі 11JJl13H,J'ІCJ;J1JЇ OJ)l,111 .іlОСЛіджує ТСХНІ'ІІІІІЙ проект 
продук11.ії і перевіряс і з<1свілчує. що тсхні,1н11П проект т,1кої продукції 

відпоні;1ає в11~юп1,1 техн1ч1юго рег.'1.ше1пу, що застосовуються до неї. 

22. Експертюа п1пу може бут11 в11конана о,11шм із таких 

с11особів: 

- досл Їдження зр,пю1 :~авсрше11ої продукції є репрезентативним 

для передбаченого виробництва (експертиза типового зразка). 

Резюмуючи. ро611мо висновки: якщо с технічний регла:\Іент на 

продукцію, то проводиться не сертифікація продукції, а 011інка 

відповідності цьо~1у техніч110,1у регламенту. Процедура прописана в 

технічному регламенті. 

В з;~пежності від ступеню рнзику і небезпеки продукції 

0611р;_~сться схема оцінк11 відповідності. Найпростіша - декларування 

в11робн1шом. Якщо не ~1ає технічного регламенту, то підтвердження 

відrюнішюсті (продукції, послуг) йде •1ерез сертифікацію (яку 

проводять органи, що мшоть право в11дават11 сертнфік;JТ). 

Об'єкт,1м11 сертнфікації на залізничному транспорті є: продукція. 

послуги л1 інші об'єктн (процеси. роботи, с11стем11 якості і т.і.). 

Продукція (послуг11) серт11фікуються з різн11х пр11ч11н. Однак серед 1111х 
. . . . 

СЛІД ВІІДІЛІІТИ ДВІ ОСНОВНІ: 

Перша - підтвердження безпеки проду1щії для здоров'я і життя 

люд1н111, його майна та навколишнього природного середовища; 

Друга завоюва11ня ринку, тобто · підвищення 
конкурентоспроможності продукції (послуги). 

Перша мета досягається шляхо,1 проведення обов'язкової 

сертифікації. 

Друга - шляхом добровільної сертифікації. 
С11сте~1а сертифікації на транспорті являє собою комплекс 

систем сертифікації однорідної продукції і послуг з різних напрямюв 

діяльності. 

Всі технічні елементи і механізми залізничного транспорту, в 

тому числі і рухомий склад, підлягають обов'язковій сертифікації. Це 

пов'яз<1но з п1м, що техніка і послуги, яки~1и користуються пасажири, 

повинні відповідати вимогам охорони праці, безпеки людей і нормам 

екологічної безпеки. 
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Серт~1фіка11ія на 3алі31111•1но,1у транспорті є 11ідтвердженням 
бе:тск11 та якос1і н;~п;шан11х rюс.'І\'Г. На основі угод сертr1фікат 
ві.'11ювід11ості 113 трансr1,1рті с .1іfіс1н,1м в регіо11;1х і за кордоном. Для 
111,ого серт11фікаr1ія заліз1111чного транспорту провод11ться згідно з 
~rіж11аро;111юr11 ви~югами і нор~rаш1. 

До 11ослуг, як1 підляrJютr, обов'язкові~'і сертифікації на 
3ал1зн11ч но~1у транспорті. відносять: 

послуп1 вокзалів, надані пасаж11ра~, до відпр,шлення поїзда. 

• послуг11 перевезення пасажир1в. 

послупr, якнм11 кор11стуються пасажири 111ютягом усього 

шляху прямування. 

• послупt тра11спортно-експед~порські. 
• послуп1 для 11асзжирів, нкі прнбулн до місця призначення. 
Всі 11ові тех11і•1ні заліз1111•1ні з;:~со611, які вперше вводяться в 

експлуатацію, або rюверт;Jються після ремонту, проходять процедуру 

сертифікації. 

Технічні регламенти розробляють на продукцію, послуги, 

наприклад на послуги по перевезенням. Основні технічні регламенти 

розглянемо в наступному розділі. 
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