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ВСТУП

Навчальна дисципліна «Сертифікація транспортних послуг» покликана
дати систему теоретичних і практичних знать про організаційно-методичні та
правові принципи сертифікації транспортних послуг в світі та в Україні,
визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю послуг
на автомобільному транспорті.
Основна

мета

вивчення

навчальної

дисципліни

«Сертифікація

транспортних послуг» – дати майбутнім фахівцям з транспортних технологій
необхідні знання і навички, що дозволять їм вирішувати ситуації, що виникли
в практичній діяльності при сертифікації транспортних послуг.
Ефект

від

проведення

сертифікації,

передусім,

має

соціально-

економічний характер. У соціальній сфері, як уже зазначалося, сертифікація
забезпечує захист здоров’я і життя населення, є важливим елементом систем
охорони навколишнього середовища, підвищення стандартів якості життя
населення.
Складовими системи регулювання безпеки й якості послуг є: система
видачі дозволів (ліцензій) на право ведення підприємницької діяльності,
нормативи безпеки і якості, стандартизація, метрологія, методи випробування
виробів, процедура оцінки і підтвердження відповідності послуги вимогам
нормативних документів.
Для перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та практичних
навичок подаються контрольні питання.
Мета практичних занять – отримання практичних навичок щодо засобів і
методів проведення досліджень якості транспортних послуг на основі
сертифікатів, об'єктів і суб'єктів сертифікації, статистичних методів, що
застосовуються при сертифікації; ознайомити студентів з національною
системою сертифікації УкрСЕПРО.
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні терміни та визначення в галузі сертифікація, систему
сертифікації,

схему

сертифікації,

сертифікат

відповідності,

заява

про

відповідність, знак відповідності;
– порядок обов'язкової сертифікації і добровільної сертифікації;
– правові основи сертифікації;
– учасників обов'язкової сертифікації і їх функції;
– призначення та відмінні риси добровільної сертифікації;
– особливості та порядок проведення сертифікації транспортних послуг,
схеми сертифікації транспортних послуг;
– стандарти и нормативно-технічну літературу з предмету.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
уміти:
– читати і заповнювати бланки сертифікатів, заповнювати заявки на
проведення сертифікації;
– порівнювати нормативні документи різних видів і категорій;
–

визначати

склад

і

призначення

нормативних

документів

використовуваних при сертифікації транспортних послуг;
– застосовувати схеми сертифікації.
Текст звіту до практичної роботи (розрахунково-пояснювальної записки)
має бути коротким, з точними формулюваннями, обов’язковими посиланнями
на літературні джерела, вказівкою розрахункових схем, формул і довідкових
даних.
Усі записи розташовують на одному боці аркуша, щоб поруч можна було
внести доповнення чи виправлення після рецензування роботи. Прийняті
рішення мають бути обґрунтовані.
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1
Тема. Вивчення термінології в галузі транспортних послуг, їх якості,
сутності та завдань сертифікації транспортних послуг
Мета роботи: набуття практичних навичок застосування понятійного
апарату і термінології в галузі транспортних послуг, зокрема автомобільних
перевезень, а також організаційних аспектів сертифікації транспортних послуг.
Короткі теоретичні відомості
Взаємодії інтеграційних процесів у світовій, особливо в європейській
економіці, з процесами формування нових поглядів щодо захисту прав
споживачів, безпеки споживання товарів та послуг, охорони навколишнього
середовища та відображення цих поглядів у резолюції Генеральної Асамблеї
ООН N 39/248 від 1985 р. «Звід загальних керівних принципів ООН для захисту
інтересів

споживачів»,

в

директивних

та

нормативних

документах

спеціалізованих організацій ООН, Європейського Союзу, Генеральної угоди з
тарифів та торгівлі (GATT), а також у національному законодавстві багатьох
країн світу призвели до необхідності підтвердження відповідності продукції
(або послуг) встановленим до неї вимогам стандартів або інших нормативних
документів. Ефективним інструментом оцінювання якості продукції (послуг) та
її відповідності стала сертифікація.
Діяльність з сертифікації, орієнтована як на національні, так і на зовнішні
ринки, в багатьох країнах світу набула державного значення як важливий
чинник розвитку національної економіки, виходу на світовий та регіональний
економічний простір. Це особливо стосується країн з перехідною економікою
та країн, що розвиваються. Сертифікація отримала настільки широке
розповсюдження в економічно розвинутих країнах світу, що без сертифіката,
який засвідчує відповідність потенційно небезпечної продукції встановленим
нормативним вимогам, неможливо торгувати нею на ринках цих країн.
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Сертифікація товарів, робіт, послуг на автомобільному транспорті
загального користування здійснюється з метою:
– запобігання реалізації товарів, робіт, послуг, небезпечних для життя,
здоров’я людей та майна осіб і довкілля;
– сприяння споживачам у свідомому виборі товарів, робіт, послуг;
– створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності, які
належать

до

автомобільного

транспорту

загального

користування,

у

міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві.
Порядок

проведення

сертифікації

товарів,

робіт,

послуг

на

автомобільному транспорті визначає Кабінет Міністрів України.
Порядок виконання роботи
1. Отримати у викладача ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання
відповідності. Словник термінів і загальні принципи». Вивчити визначення
термінів

«оцінювання

відповідності»,

«сертифікація»,

«декларація»,

«акредитація», «інспектування», «підтвердження» та їх зміст і значення
відносно до транспортних послуг.
2. Отримати у викладача міждержавний стандарт ГОСТ 30596-97 «Услуги
транспортные. Термины и определения». Вивчити визначення термінів з
розділів «Загальні поняття», «Характеристики якості транспортних послуг» та
їх зміст.
Контрольні питання
1. Яка роль сертифікації у системі підвищення якості продукції та послуг?
2. Дайте визначення сертифікації. Яка організація формує міжнародні
вимоги до термінів і визначень у галузі сертифікації?
3. Порівняйте сутність понять «сертифікація» та «підтвердження
відповідності».
4. Що таке «система сертифікації»?
5. Які існують види сертифікації?
7

6. Визначте призначення добровільної сертифікації та охарактеризуйте її
об’єкти.
7. Встановіть відмінності добровільної сертифікації від обов’язкової.
Література: [2, 4, 5–7].
Практичне заняття № 2
Тема. Вивчення нормативно-методичного забезпечення сертифікації
послуг на транспорті, видів, органів і функцій системи сертифікації
Мета роботи: набуття практичних навичок застосування основних
положень, понять і порядку проведення сертифікації згідно із ДСТУ 2462-94,
ДСТУ 3410-9, ДСТУ 3413-96, ДСТУ 3415-96, ДСТУ 3498-96, вивчення
загальних вимог до органів з сертифікації згідно із ДСТУ 3411-96, ДСТУ 341496, ДСТУ 3417-96, ДСТУ 3420-96, ДСТУ Ш 45011-98, Ш 45012, Ш 45013.
Короткі теоретичні відомості
Роботи з сертифікації в Україні забезпечують 118 органів з сертифікації
(ОС) та близько 700 випробувальних лабораторій (центрів), акредитованих в
системі Української державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО) та
занесених до Реєстру Системи.
Провідною організацією в Україні з питань науково-методичного
керування розробленням, впровадженням і забезпеченням функціонування
систем стандартизації, оцінення відповідності, кодифікації продукції та їх
інформаційного забезпечення є Український науково-дослідний інститут
стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ), акредитований у
системі УкрСЕПРО як орган з сертифікації продукції та систем управління
якістю. Загальна кількість стандартів, що входить сьогодні до Головного фонду
нормативних документів УкрНДІССІ, налічує 130 тис. документів.
Сертифікація послуг автомобільного транспорту проводиться відповідно
до «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні»,
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затверджених наказом Держспоживстандартом України від 01.02.2005 р. № 28,
а також «Правил обов’язкової сертифікації послуг автомобільного транспорту»,
затверджених

наказом

№

119/156

Державного

комітету

України

по

стандартизації, метрології та сертифікації та Міністерством транспорту України
від 19.03.99 р.
«Правила сертифікації послуг автомобільного транспорту» встановлюють
порядок і вимоги до проведення сертифікації послуг автомобільного
транспорту в Українській державній системі сертифікації продукції, процесів та
послуг – Системі сертифікації УкрСЕПРО.
Правила

є

обов’язковими

для

органів

із

сертифікації

послуг

автомобільного транспорту (ОС), а також підприємств, установ, організацій та
громадян – суб’єктів господарювання, які надають послуги автомобільного
транспорту, незалежно від форм власності.
Сертифікацію послуг автотранспорту у Системі УкрСЕПРО проводять
ОС, що акредитовані в установленому законом порядку. Організаційнометодичним є Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний
інститут (ДержавтотрансНДІпроект).
Сертифікація послуг у Системі проводиться на їх відповідність вимогам
нормативних документів щодо безпеки життя, здоров’я людей, захисту їх майна
та охорони довкілля.
Порядок виконання роботи
1. Отримати у викладача ДСТУ 3410-96 «Система сертифікації
УкрСЕПРО. Основні положення». Вивчити за даним ДСТУ його галузь
використання, визначення: обов'язкові вимоги, науково-технічна комісія, види
діяльності

Системи,

структуру

Системи,

структурну

схему

Системи

сертифікації УкрСЕПРО.
2. Отримати у викладача ДСТУ 3416-96 «Система сертифікації
УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об'єктів добровільної сертифікації». Вивчити за
даним ДСТУ порядок реєстрації.
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3. Отримати у викладача ДСТУ 3498-96 «Система сертифікації
УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис». Вивчити за даним ДСТУ його
галузь використання, опис документів.
4. Отримати у викладача ДСТУ 3411:2004 «Система сертифікації
УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх
акредитації». Вивчити за даним ДСТУ його визначення: призначення,
уповноваження, рекомендована структура та функції.
Контрольні питання
1. Поясність структуру законодавчої та нормативної бази сертифікації.
2. Поясніть завдання Державного Комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики» (Держспоживстандарту) в галузі
сертифікації.
3. Розкрийте повноваження центральних органів виконавчої влади в
системі оцінення відповідності України.
4. Яку роботу виконують територіальні центри зі стандартизації,
метрології та сертифікації продукції (послуг)?
5. Зробіть аналіз структурної схеми сертифікації в системі УкрСЕПРО та
визначте його функції.
6. Визначте основні функції учасників сертифікації в системі УкрСЕПРО.
7. Що таке акредитація і яка її мета? На яких принципах базується
діяльність з акредитації в Україні?
Література: [1, 2, 4, 5, 8].
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Практичне заняття № 3
Тема. Вивчення порядку оформлення заявки на

проведення

процедури сертифікації та декларування відповідності транспортних
послуг
Мета роботи: набуття практичних навичок оформлення заявки на
проведення

процедури

сертифікації

та

декларування

відповідності

транспортних послуг.
Короткі теоретичні відомості
Сертифікація систем якості виробництва продукції в системі УкрСЕПРО
проводиться з метою засвідчення відповідності системи управління якістю
вимогам ДСТУ ISO серії 9000 і забезпечення впевненості у тому, що виробник
здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних
документів, а продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, і, за
необхідності, виробник має можливість вжити і вживає заходи для випуску
продукції належної якості. Впроваджені вперше у 1987 р. в практику світової
діяльності міжнародні стандарти ISO серії 9000 стали необхідною і бажаною
нормою взаємовідносин на ринках усіх країн світу.
Сертифікація систем якості – це перевірка, оцінка та посвідчення
акредитованим органом сертифікації систем якості того, що система якості
підприємства,

яка

перевіряється,

відповідає

вимогам

державного

або

міжнародного стандарту з системи якості.
Сертифікат на систему якості підприємства — документ, виданий згідно з
правилами

системи

перевірюваного

сертифікації,

підприємства

який

посвідчує,

відповідає

вимогам

що

система

якості

державного

або

міжнародного стандарту з системи якості. Сертифікат на систему якості
видається на певний вид або групу продукції.
Загальна схема сертифікації системи якості вміщує такі основні етапи:
1) попередня (заочна) оцінка системи якості;
2) остаточна перевірка та оцінка систем якості;
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3) оформлення результатів перевірки;
4) технічний нагляд за сертифікованою системою якості протягом
терміну дії сертифіката.
Перевізник може одержати сертифікат відповідності на послуги лише за
наявності в нього умов для забезпечення вимог нормативних документів, на
відповідність яким проводиться сертифікація, а саме:
– забезпечення нормативною і технічною документацією, що встановлює
вимоги щодо безпеки перевезення пасажирів;
– забезпечення належними ДТЗ відповідного технічного стану;
– забезпечення медичного контролю та інструктажу водіїв;
– належного кваліфікаційного рівня з питань безпеки перевезень
перевізників, водіїв та осіб, діяльність яких пов’язана з наданням транспортних
послуг.
Перевізник подає заявку та відомості про надання послуг до ОС або в ОС
ОМЦ за місцем реєстрації.
Порядок сертифікації послуг автомобільного транспорту передбачає:
1) подачу заявки на сертифікацію та документів до неї;
2) розгляд заявки та документів;
3) прийняття рішення за заявкою на проведення сертифікації послуг;
4) укладення договору на проведення сертифікації;
5) обстеження виробництва перевізника;
6) перевірку (випробування) дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) на
відповідність вимогам певного виду послуг;
7) видачу сертифіката відповідності;
8) технічний нагляд за наданням послуг.
Порядок виконання роботи
1.

Вивчити

форму

заявки

на

проведення

сертифікації

послуг

автомобільного транспорту в Системі сертифікації УкрСЕПРО згідно з
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Додатком А. Заповнити заявку для автотранспортного підприємства (за
вказівкою викладача).
2. Вивчити форму відповіді за заявкою на проведення сертифікації послуг
автомобільного транспорту згідно з Додатком Б. Заповнити відповідь для
автотранспортного підприємства (за вказівкою викладача).
3. Вивчити форму акту оцінки перевізника щодо надання послуг згідно з
Додатком В. Заповнити акту оцінки перевізника щодо надання послуг для
автотранспортного підприємства (за вказівкою викладача).
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте загальні вимоги до порядку проведення сертифікації
продукції (процесів, робіт, послуг) в системі УкрСЕПРО.
2. Поясніть, від чого залежить схема (модель) сертифікації заявленої
продукції чи послуг.
3. Які схеми сертифікації Ви знаєте?
4. Обґрунтуйте особливості послуг як об’єкта сертифікації.
Література: [3, 5, 7–9].
Практичне заняття № 4
Тема. Вивчення порядку проведення сертифікації транспортних
послуг і правил заповнення бланків сертифіката
Мета

роботи:

набуття

практичних

навичок

заповнення

бланків

сертифіката відповідності транспортних послуг.
Короткі теоретичні відомості
Оцінка перевізника щодо надання послуг проводиться згідно з вимогами
Правил

надання

послуг

пасажирського

автомобільного

транспорту.

Установлюються відповідність фактичного стану надання послуг вимогам
нормативної документації та можливість перевізника надавати послуги у
відповідності з її вимогами.
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За результатами оцінки перевізника щодо надання послуг визначаються
періодичність

та

обсяг

проведення

технічного

нагляду

за

наданням

сертифікованих послуг.
Оцінка перевізника щодо надання послуг проводиться комісією, яку
очолює експертаудитор. Склад комісії експертів та програма її роботи
затверджується керівником ОС.
Порядок виконання робіт з оцінки перевізника щодо надання послуг
передбачає такі етапи:
– розробку програми оцінки перевізника щодо надання послуг;
– перевірку наявності документації щодо встановлення вимог з безпеки
перевезення пасажирів;
– перевірку забезпечення перевезень ДТЗ належного класу;
– аналіз документування у перевізника щодо періодичності та якості
технічного стану ДТЗ;
–

перевірку

можливості

забезпечення

медичного

контролю

та

інструктажу водіїв;
– наявність резерву ДТЗ для заміни на маршрутах у разі виходу їх з ладу;
– перевірку осіб, діяльність яких пов’язана з безпечним наданням послуг.
Оцінка перевізника щодо надання послуг оформляється актом у двох
примірниках, один з яких надається перевізнику.
Перевірка (випробування) ДТЗ на відповідність вимогам певного виду
послуг проводиться згідно з сертифікатом випробувань шляхом ідентифікації, а
в разі їх відсутності – за лабораторними випробуваннями.
За позитивними результатами оцінки перевізника щодо надання послуг та
позитивними результатами перевірки (випробувань) ДТЗ на відповідність
установленим вимогам ОС приймає рішення про видачу сертифіката
відповідності на послуги, термін дії якого до двох років.
У разі невідповідності послуг вимогам, установленим для виду
перевезень, за яким здійснювалась сертифікація, ОС приймає рішення про
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відмову у видачі сертифіката відповідності з обґрунтуванням прийнятого
рішення.
Технічний нагляд виконується за програмою, яка затверджується
керівником ОС і включає:
– перевірку наявності документації щодо встановлення вимог з безпеки
перевезення пасажирів;
– перевірку забезпечення перевезень ДТЗ належного класу та технічного
стану;
– аналіз документування у перевізника щодо періодичності та якості
технічного стану ДТЗ;
–

перевірку

можливості

забезпечення

медичного

контролю

та

інструктажу водіїв;
– перевірку кваліфікаційного рівня персоналу перевізників, водіїв та осіб,
діяльність яких пов’язана з безпечним наданням послуг автомобільного
транспорту.
За результатами технічного нагляду ОС може припинити або зупинити
дію сертифіката відповідності у разі:
– установлення відсутності умов щодо забезпечення безпеки послуги;
–

установлення

невідповідності

послуги

вимогам

нормативних

документів;
– негативної оцінки технічного нагляду;
– невиконання перевізником умов, передбачених Правилами.
Порядок виконання роботи
1. Вивчити форму сертифікату відповідності послуг автомобільного
транспорту згідно з Додатком Г. Заповнити сертифікат відповідності для
автотранспортного підприємства (за вказівкою викладача).
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Контрольні питання
1. Що таке сертифікат відповідності, свідоцтво щодо його визнання та
державний Реєстр системи УкрСЕПРО?
2. Що таке атестат виробництва, сертифікат відповідності і ліцензійна
угода між замовником і Держспоживстандартом України?
3. Охарактеризуйте можливі схеми сертифікації послуг.
Література: [3, 4, 6, 8].
2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
1. Лекції. Загалом 10 балів.
Кількість лекцій – 6 лекцій (12 годин).
Студент за одну лекцію може отримати максимальну оцінку 2 бали.
Отримуючи більше 10 балів, студент додатково отримує 2 бали. Вимоги
отримання балів: відвідування (0,8 бала), ведення конспекту (0,6 бала), робота
на лекції (0,6 бала).
2. Практичні заняття. Загалом 20 балів.
Кількість практичних занять – 5 занять (10 годин).
Виконуючи вимоги, на кожному практичному занятті студент може
отримати максимальну оцінку – 4 бали за заняття. Вимоги отримання балів:
відвідування (2,4 бала), підготовка до заняття (0,6 бала), ведення конспекту
(0,3 бала), активність студента (0,3 бала). Отримуючи більше 15 балів, студент
додатково отримує 5 балів.
3. Поточний контроль. Загалом 50 балів. Вони поділяються так:
виконання

контрольної

роботи

–

20

балів.

Бали,

що

залишилися,

розподіляються рівномірно між двома контрольними за змістовими модулями
(по 15 балів), які виконуються письмово. Розподіл балів за відповідь на модулі
проводиться так: «незадовільно» – 4 бали, «задовільно» – 6 балів, «добре» – 8
балів, «відмінно» – 15 балів.
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4. Підсумковий контроль (іспит). Загалом 20 балів. Виконується
письмово.

Бали

нараховуються

так,

залежно

від

відповіді

студента:

«незадовільно» – 8 і менше балів, «задовільно» – 12 балів, «добре» – 16 балів,
«відмінно» – 20 балів.
Загальна максимальна сума балів – 100 балів.
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України

//

Додаток А
Додаток 1 до Правил сертифікації послуг автомобільного транспорту
Керівнику органу з сертифікації
_________________________________
назва
N ____ від ___ ________________ ___
_________________________________
дата
кому, прізвище, ініціали
_________________________________
адреса ОС
ЗАЯВКА
на проведення сертифікації послуг автомобільного транспорту в Системі сертифікації
УкрСЕПРО
1. ___________________________________________________________________

(найменування перевізника,
_____________________________________________________________________

поштові та фінансові реквізити, код за ЄДРПОУ)
заявляє, що послуги з перевезення _______________________________________
(назва послуги)
відповідають вимогам _________________________________________________,
(назва та позначення нормативних документів)
і просить провести сертифікацію цих послуг у Системі сертифікації УкрСЕПРО на
відповідність вимогам нормативних документів.
2. Заявник зобов'язується:
виконувати Правила сертифікації послуг автомобільного транспорту;
сприяти проведенню сертифікації послуг автомобільного транспорту згідно з схемою
сертифікації, що встановлена рішенням органу з сертифікації;
сплатити всі витрати на проведення сертифікації;
забезпечити умови та фінансувати проведення робіт з нагляду за сертифікованими
послугами.
3. До заявки додаються:
копія наказу про затвердження осіб, які відповідають за безпеку перевезень (їх
телефон, телефакс);
загальна характеристика перевізника (чисельність персоналу в структурних
підрозділах, які здійснюють надання послуг; перелік послуг, що надаються);
копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації перевізника, водіїв та
осіб, діяльність яких пов'язана з наданням послуг;
підтвердження права володіння ДТЗ або розпоряджатися ним;
дані про кількість ДТЗ та їх технічна характеристика (марка, місткість, рік випуску);
забезпеченість належного технічного стану ДТЗ (технічний огляд);
забезпеченість медичним контролем та інструктажем водіїв.
________________ ______________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
"___" ______________ _____ р.
________________ ______________________________
Головний бухгалтер
(підпис)
(ініціали та прізвище)
"___" ______________ _____ р.
М. П.
Керівник підприємства
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Додаток Б
Додаток 2 до Правил сертифікації послуг автомобільного транспорту
_________________________________
N ____ від ___ _______________ ___
(назва та адреса органу
дата
_________________________________
з сертифікації послуг)
РІШЕННЯ N _______
від "___" _______________ ______ р.
за заявкою на проведення сертифікації послуг автомобільного транспорту
Розглянувши
заявку
_________________________________________________________
(найменування перевізника)
__________________________________________________________________________
_
від
________________________________________________________________________
(дата)
на
сертифікацію
послуг
з
перевезення
_________________________________________,
(види перевезень)
ПОВІДОМЛЯЄМО:
1. Сертифікація
буде
проведена
на
відповідність
послуг
вимогам
__________________________________________________________________________
_______
(позначення та назва нормативних документів)
2. Схема сертифікації містить:
експертизу заявки та документів, що до неї додаються;
оцінку перевізника щодо надання послуг;
перевірку (випробування) ДТЗ на відповідність вимогам певного виду послуг;
технічний нагляд за наданням послуг.
3. Технічний нагляд за умовами з надання сертифікованих послуг проводитиме
__________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
_
(назва організації та її адреса)
згідно з програмою технічного нагляду.
4. Роботи виконуються на підставі договору.
Керівник
із сертифікації

органу

______________________ ______________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

"___" ______________ 201__ р.
М. П.
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Додаток В
Додаток 3 до Правил сертифікації послуг автомобільного транспорту
_________________________________
(назва та адреса органу
_________________________________
із сертифікації послуг)

Реєстраційний номер
N _______________________________

АКТ
оцінки перевізника щодо надання послуг
від ______________________ ______ р.
На __________________________________________________________________
(найменування перевізника, адреса, код за ОКПО)
комісією у складі _____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали представника органу
_____________________________________________________________________
з сертифікації)
за участю ____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали представника
_____________________________________________________________________
перевізника)
проведена перевірка умов надання послуг з перевезення ____________________
у відповідності з нормативною документацією ___________________________________
____________________________________________________________ про:
наявність нормативної документації щодо встановлення вимог з безпеки перевезення:
___________________________________;
забезпеченість
перевезень
ДТЗ
належного
класу:
________________________________________
____________________________________________________________________;
наявність
документів
щодо
перевірки
технічного
стану
ДТЗ:
____________________________________________________________________;
забезпеченість
медичним
контролем
та
інструктажем
водіїв:
____________________________________________________________________;
наявність резерву ДТЗ для заміни на маршрутах у разі виходу їх з ладу
____________________________________________________________________;
забезпеченість кваліфікаційного рівня перевізника, водіїв та осіб, діяльність яких пов'язана з
безпечним
наданням
транспортних
послуг
автомобільного
транспорту:
______________________.
ВИСНОВОК: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Голова комісії

Члени комісії

Перевізник

______________________
(підпис)
______________________
(підпис)
______________________
(підпис)
______________________
(підпис)
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______________________
(ініціали та прізвище)
______________________
(ініціали та прізвище)
______________________
(ініціали та прізвище)
______________________
(ініціали та прізвище)

Додаток Г
Додаток 4 до Правил сертифікації послуг автомобільного транспорту
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ
(ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ)
_____________________________________________________________________
Система сертифікації УкрСЕПРО
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
Зареєстрований
у Реєстрі Системи сертифікації
УкрСЕПРО
"___" _______________ р. N _______
Дійсний до "___" __________ _____ р.
ВИДАНИЙ __________________________________________________________
(назва перевізника)
_________________________ ___________________________________________
(код за ЄДРПОУ)
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ПОСВІДЧУЄ, ЩО ПОСЛУГИ _______________________
_____________________________________________________________________
(назва послуги (послуг)
ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ В __________________
(позначення та назва
____________________________________________________________________.
нормативних документів, відповідно до яких виконується послуга)
СЕРТИФІКАТ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА __________________________________
_____________________________________________________________________
(перелік видів перевезень)
____________________________________________________________________.
Контроль відповідності сертифікованих послуг вимогам нормативних документів
здійснюється _______________________________ шляхом технічного нагляду згідно з
програмою.
N ______ від "___" ___________ _____ р.
СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ____________________________________________
(назва органу із сертифікації, що видав сертифікат,
____________________________________________________________________його
адреса, номер атестата акредитації і дата реєстрації, керівник органу із сертифікації)
Керівник
із сертифікації

органу

________________
(підпис)

"___" _______________ _____ р.
М. П.
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______________________________
(ініціали та прізвище)

