Про затвердження Переліку продукції,
при виробництві якої повинен
здійснюватися інспекторський контроль
Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.09.2015 № 735, з метою підвищення ефективності вхідного контролю та
якості продукції, що випускається для потреб ПАТ «Укрзалізниця»,
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Перелік продукції, при виробництві якої повинен
здійснюватися інспекторський контроль (далі – Перелік), що додається.
2. Начальникам регіональних філій, філій, структурних підрозділів
апарату ПАТ «Укрзалізниця» забезпечити виконання цього наказу при
укладанні договорів та складанні технічних вимог щодо придбання продукції
залізничного призначення, а також послуг з ремонту та модернізації.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укрзалізниці від
26.02.2014 № 046-Ц/од «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає
обов’язковому інспекційному та приймальному контролю».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
В.о. голови правління
Член правління

ЦТЕХ, Ткачук 5 02 80

О.В. Завгородній
С.Д. Михальчук

ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказ ПАТ «Укрзалізниця»
_______ 2016 № ________
Перелік
продукції, при виробництві якої повинен здійснюватися інспекторський контроль
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Назва продукції

I. Рухомий склад
Назва згідно Державного класифікатора продукції та
послуг ДК 016-2010

Локомотиви*:
Електровози магістральні: постійного струму, змінного
струму, двосистемні, інші.
Тепловози, газотурбовози, газотепловози: магістральні,
маневрові і промислові
Моторвагонний рухомий склад*:
Електропоїзди: постійного струму, змінного струму,
двосистемні і їх вагони.
Дизель-поїзди, рейкові автобуси, та їх вагони, автомотриси
Спеціальний рухомий склад, крани на залізничному ходу
Пасажирські вагони*:
Пасажирські вагони магістральні локомотивної тяги
Поштово-багажні вагони
Вагони-ресторани
Вантажні вагони *:
Напіввагони
Платформи
Криті
Самоскиди (думпкари)
Хопери
Транспортери

Код по
ДК 016-2010

Локомотиви залізничні з живленням від зовнішнього джерела 30.20.11-00.00
електроенергії
Локомотиви дизель-електричні
30.20.12-00.00
Локомотиви залізничні, інші; тендери локомотивні
30.20.13-00.00
Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та 30.20.20-00.00
відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених
для ремонтування й технічного обслуговування
Засоби транспортні, призначені для ремонтування
технічного обслуговування залізниць і трамвайних колій

й 30.20.31-00.00

Вагони пасажирські залізничні чи трамвайні, несамохідні; 30.20.32-00.00
вагони багажні та інші вагони спеціального призначення

Вагони вантажні та вагони-платформи залізничні
трамвайні, несамохідні

чи 30.20.33-00.00
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Назва продукції

Назва згідно Державного класифікатора продукції та
послуг ДК 016-2010

Цистерни
Рефрижераторні вагони
Ізотермічні
Вагони бункерного типу
Вагони колії 1520мм для промисловості (технічний огляд)
II. Складові частини рухомого складу
Назва продукції
Назва згідно Державного класифікатора продукції та
послуг ДК 016-2010
Дизелі рухомого складу всіх типів і модифікацій,
Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним
газотурбінні установки рухомого складу *
запалюванням (дизелі чи напівдизелі) для рейкового
транспорту
Бандажі чорнові для рухомого складу
Частини локомотивів чи рухомого складу
Колеса суцільнокатані для рухомого складу
Колісні пари локомотивні, МВРС та спеціального рухомого
складу*
Колісні пари рейкових автобусів*
Осі для рухомого складу залізниць колії 1520 мм чорнові
Осі для рухомого складу залізниць колії 1520 мм чистові
Осі для рухомого складу залізниць колії 1520 мм частково
оброблені (якщо при цьому проводиться перенесення
маркування з чорнової осі або накатування)
Литі колісні центри для залізничного рухомого складу
(відливки, чистові)
Колісні центри катані дискові (прокат, чистові)
Вінці зубчаті
Зубчаті колеса
Колеса зубчасті та зубчасті передачі; гвинти ходові кулькові
чи роликові; коробки передач та інші пристрої перемикання
Шестерні тягового приводу
швидкості
Рами візків
Частини локомотивів чи рухомого складу
Проміжні рами візків
Колісно-моторні блоки*

Код по
ДК 016-2010

Код по
ДК 016-2010
28.11.13-20.00

30.20.40

28.15.24

30.20.40-3
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Назва продукції
Візки локомотивів (в зборі з колісно-моторними блоками)*
Візки спеціального рухомого складу*
Рами кузовів локомотивів*
Кузова в зборі, підготовлені під монтаж (ґрунтовані,
пофарбовані)*
Корпуси букс (відливки, після складання)
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Кузови локомотивів після перевірки їх на герметичність (на
дощовій установці)
Системи виявлення та гасіння пожежі
Тягові електродвигуни та головні генератори локомотивів і
МВРС, у т.ч. якорі, статори, остови *
Автогальмове обладнання, у т.ч.:
Крани кінцеві та роз`єднувальні всіх типів;
Рукава гумові з нитяним посиленням ;
Рукава з`єднувальні для гальм рухомого складу залізниць;
Арматура з'єднувальна для безрізьбових труб
пневматичних систем рухомого складу;
Резервуари повітряні
Блоки циліндрів*
Насоси паливні високого тиску*
Турбокомпресор*
Гідропередачі*
Візки пасажирських вагонів і причіпних вагонів
моторвагонного рухомого складу *
Колісні пари вагонів з буксовими вузлами та без них*
Надресорні балки візків вантажних вагонів
Бокові рами візків вантажних вагонів
Двовісні візки для вантажних вагонів*

Назва згідно Державного класифікатора продукції та
послуг ДК 016-2010

Код по
ДК 016-2010

Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних 30.20.40
вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні
частини; механічне устаткування для керування рухом
Частини локомотивів чи рухомого складу
30.20.40-30.00
Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна 26.30.5
апаратура
Частини електричних двигунів і генераторів
27.11.61-00.00
Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних 30.20.40
вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні
частини; механічне устаткування для керування рухом

Частини двигунів

28.11.4

Турбокомпресори
28.13.25
Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних 30.20.40
вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні
частини; механічне устаткування для керування рухом

ч/ч
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Назва продукції
Автозчепи в зборі*
Беззазорні зчіпні пристрої
Клини тягових хомутів
Тріангелі гальмівної важільної передачі
Корпуси автозчеплення, деталі механізму автозчепу
Тягові хомути автозчепів
Поглинаючі апарати автозчепів
Корпуси поглинальних апаратів автозчепів
Гідравлічні гасники коливань*
Упори передні та упори з надп'ятниками
П'ятники механічно оброблені
Кузова вагонні (ЦМВ, МВРС) *
Котли для цистерн*
Струмоприймачі для МВРС, струмоприймачі локомотивні
Гальмівні циліндри (у т.ч. із вмонтованим регулятором)
Компресори гальмівної системи для залізничного рухомого
складу*
Авторежими
Карданні вали головного привода тепловоза та дизельпоїзда, приводів генератора
Гальмівні колодки
Башмаки гальмівні гальмівної важільної передачі
Гальмівні крани машиніста*
Повітророзподільники і їх складові*
Регулятор гальмівних важільних передач
Підшипники кочення роликові і касетні залізничного
рухомого складу буксових вузлів та моторно-осьового
підвішування
Вироби гумові ущільнюючі для гальмівних систем
пневматичних систем рухомого складу (діафрагми,
манжети, коміри, ущільнення клапанів, прокладки, втулки)

Назва згідно Державного класифікатора продукції та
послуг ДК 016-2010

Код по
ДК 016-2010

III. Елементи залізничної інфраструктури і їх складових частин
ч/ч
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Назва продукції
Рейки залізничні широкої колії
Накладки стикові
Рейки залізничні контррейкові
Стрілочні переводи, ремкомплекти (напівстрілки), глухі
перетини залізничних колій
Хрестовини стрілочних переводів різних типів і марок
Башмакоскидувачі
Рамні рейки з вістряками
Скидуючі стрілки
Зрівнювальні стики і прилади
Підкладки костильного скріплення залізничної колії
Підкладки роздільного скріплення залізничної колії

Назва згідно Державного класифікатора продукції та
Код по
послуг ДК 016-2010
ДК 016-2010
Елементи конструктивні залізничних і трамвайних колій, зі 24.10.75-00.00
сталі

*- нова продукція та при виконанні планових видів ремонтів або модернізації.
Примітка: Проведення інспекторського контролю для продукції, виробництво якої організовано в інших країнах,
передбачається в договорах поставки вказаної продукції.

Начальник Департаменту розвитку
і технічної політики ПАТ "Укрзалізниція"

В. О. Шиш

