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AU-Mängelstatistik für das Jahr 2019 (bundesweit) 

Статистика невідповідності нормам викидів з випускної труби за 2019 р. 

(федеральне поширення) 

2019 2018 Різниця 

Абсо-

лютна 

Від-

носна 

Абсо-

лютна 

Від-

носна 

Абсо-

лютна 

Від-

носна 

Статистичні дані 

Кількість асоціацій земель Anzahl der Landesverbände 14  14  +0  

Кількість визнаних організацій Anzahl der anerkennenden Stellen 248  248  +0  

Кількість суб’єктів контролю стосовно 

статистичних даних 

Anzahl von Kontrollnummernbereichen mit 

abg. Statistiken 275  275    

Кількість визнаних AU-/AUK- майстерень Anzahl der anerkannten AU-/AUK-Betriebe 32.982  34.358  -1.376 -4% 
 

Участь в статистиці невідповідностей 

Кількість асоціацій земель Anzahl der Landesverbände 14 100% 14 100% +0 +0,0% 

Кількість визнаних організацій Anzahl der anerkennenden Stellen 248 100% 248 100% +0,0 0,0% 

Кількість визнаних організацій недостатня Anzahl der fehlenden anerkennenden Stellen 0 0,0% 0 0,0% --- --- 

Кількість визнаних AU-/AUK-майстерень Anzahl der anerkannten AU-/AUK-Betriebe 32.320 98,0% 33.892 98,6% -1,572 -4,6% 

Кількість невизнаних AU-/AUK-майстерень Anzahl der anerkannten AU-/AUK-Betriebe 662 2,0% 466 1,4% +196 +2,1% 

Кількість установ із кількома поданими 

статистичними даними 

Anzahl der Betriebe mit mehreren 

abgegebenen Statistiken +0 +0,0% +0 +0,0% +0 +0,0% 

Кількість отриманих статистичних даних Anzahl erhaltener Statistiken 32.320 98,0% 33.892 98,6% -1,572 -4,6% 

з яких статистика (після перевірки достовірності) davon Statistiken (nach Plausibilitätsprüfung) 32.320 98,0% 33.892 98,6% -1,572 -4,6% 
 

Участь в статистиці невідповідностей (внаслідок зміни достовірності даних) 

Кількість установ (надані записи даних, зараз = 100%) Anzahl Betriebe (vorhandene Datensätze, jetzt = 100 %) 32.320 98,0% 33.892 100,6% -1,572 --- 

з яких статистика (після перевірки достовірності) davon Anzahl Betriebe (nach Plausibilitätsprüfung) 32.320 98,0% 33.892 100,6% -1,572 --- 

з яких статистика (без перевірки достовірності) davon Anzahl Betriebe (durch Plausibilitätsprüfung entf.) +0 +0,0% +0 +0,0% +0 --- 
 

Участь в статистиці невідповідностей (викиди з випускної труби мотоциклів) 

Кількість виробництв без невідповідностей 

(після перевірки достовірності) 

Anzahl Betriebe ohne AUK-Prüfungen 

29.825 90,4% 31.242 90,9 -1,417 -4,5 

Кількість виробництв без перевірки викидів 

з випускної труби мотоциклів) 

Anzahl Betriebe mit AUK-Prüfungen 

2.033 6,2% 2.171 6,3% -138 -6,4 

з яких число чистих виробництв  викидів мотоциклів  davon die Anzahl der reinen AUK-Betriebe 0 1,4% 479 1,4 -17 -3,5 

 

2019 2018 Різниця 
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Загальне – усі моторні колісні транспортні засоби (МКТЗ) 

Gesamt – Alle Fahrzeuge 

Відфільт-

ровані дані 

Відфільт-

ровані дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 11.395.246 11.527.308 -132.062  -1,1 % 

Підлягало перевірці Bestanden 11.776.053 11.945.247 -169.194 -1,4 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 389.205 397.141 -7.936 -2,0 % 
 

Невідповідність нормам                                        (Mängelquoten) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 12.165.258 12.342.388 -177.130 -1,4 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 96,8 % 96,8 % +0,0 --- 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 3,2% 3,2% -0,0 --- 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 380.807 417.939 -37.132 -8,9 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 3.1% 3,4% -0,3 --- 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 770.012 815.080 -45.068 -5,5 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (відсоток) Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 6,3% 6,6% -0,3 --- 

Транспортні засоби без невідповідностей (абсолютно) Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 11.395.246 11.527.308 -132.062 -1,1 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 93,7 % 93,4 % +0,3 --- 
 

Зафіксовані невідповідності                                          Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютна) Summe der Mängel (absolut)  1.391.996 1.456.436 -64.440 -4,4 % 

зокрема невідповідності функціювання 

(абсолютні) 

davon Funktionsprüfungüfung Mängel 

(absolut) 915.087 959.941 -44.854 -4,7 % 

зокрема невідповідності OBD (абсолютні) davon OBD-Mängel1  (absolut) 476.909 496.495 -19.586 -3,9 % 

зокрема функційні невідповідності (відсоток) davon Funktionsprüfungsmängel (prozentual) 65,7 % 65,9 % -0,2 --- 

зокрема невідповідності OBD (відсоток) davon OBD-Mängel (prozentual) 34,3 % 34,1 % +0,2 --- 

Транспортні засоби з невідповідностями: на 1 

МКТЗ 

Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro 

Fahrzeug 1,81 1,79 +0,02 +1,2% 
 

 

Сфера, що охопленаa статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Erhaltene Statistiken (insgesamt) 32.320 33.892 +1.572 -4,6 % 

 
1 Система бортового діагностування 
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зокрема тести Otto2 без Kat / U-Kat (абсолютний) davon Prüfungen Otto ohne Kat/U-Kat3 (absolut) 20.320 21.143 +823 -3,9 % 

зокрема тести Otto G-Kat (без OBD) (абсолютний) davon Prüfungen Otto G-Kat4 (ohne OBD) (absolut)  28.957 30.399 +1.442 -4,7 % 

зокрема тести Otto G-Kat (OBD) (абсолютний) davon Prüfungen Otto G-Kat (OBD) (absolut) 29.302 30.735 +1.433 -4,7 % 

зокрема випробовує мотоцикл без Kat (абсолютний) davon Prüfungen Kraftrad ohne Kat (absolut) 1.948 2.080 +132 -6,3 % 

зокрема тестує мотоцикл G-Kat (абсолютний) davon Prüfungen Kraftrad G-Kat (absolut) 1.796 1.876 +80 -4,3 % 

зокрема випробування дизеля <3,5 т без OBD (абсолютний) davon Prüfungen Diesel ≤ 3,5 t ohne OBD (absolut) 27.934 29.519 +1.585 -5,4 % 

зокрема випробування дизеля <3,5 т  з OBD (абсолютний) davon Prüfungen Diesel ≤ 3,5 t OBD (absolut) 29.758 31.095 +1.337 -4,3 % 

зокрема випробування дизеля> 3,5 т без OBD (абсолютний) davon Prüfungen Diesel > 3,5 t ohne OBD (absolut)  8.524 9.233 +709 -7,7 % 

зокрема випробування дизеля> 3,5 т з  OBD (абсолютний) davon Prüfungen Diesel > 3,5 t OBD (absolut) 6.974 7.196 +222 -3,1 % 
 

зокрема тести Otto без Kat / U-Kat (%) davon Prüfungen Otto ohne Kat/U-Kat (%) 62,9 % 62,4 % -0,5 +0,8 % 

зокрема тести Otto G-Kat (без БД) (%) davon Prüfungen Otto G-Kat (ohne OBD) (%) 89,6 % 89,7 % +0,1 -0,1 % 

зокрема тести Otto G-Kat (OBD) (%) davon Prüfungen Otto G-Kat (OBD) (%) 90,7 % 90,7 % +0,0 -0,0 % 

зокрема тести  мотоцикла без Kat (%) davon Prüfungen Kraftrad ohne Kat (%) 6,0 % 6,1 % +0,1 -1,8 % 

зокрема тестує мотоцикл G-Kat (%) davon Prüfungen Kraftrad G-Kat (%) 5,6 % 5,5 % -0,0 +0,4 % 

зокрема випробування дизеля ≤ 3,5 т без OBD (%) davon Prüfungen Diesel ≤ 3,5 t ohne OBD (%)  86,4 % 87,1 % +0,7 -0,8 % 

зокрема випробування дизеля ≤ 3,5 т з OBD (%) davon Prüfungen Diesel  ≤3,5 t OBD (%) 92,1 % 91,7 % -0,3 +0,4 % 

зокрема випробування дизеля > 3,5 т без OBD (%) davon Prüfungen Diesel > 3,5 t ohne OBD (%)  26,4 % 27,2 % +0,9 -3,2 % 

зокрема випробування дизеля > 3,5 т з OBD (%) davon Prüfungen Diesel > 3,5 t OBD (%) 21,6 % 21,2 % -0,3 +1,6 % 

  

 
2 КТЗ, що оснащені двигунами, які функціюють за циклом Otto (з іскровим запалюванням). 
3 Ungeregelter Katalysator (U-Kat) oder Oxydationskatalysator bezeichnet. Im U-Kat werden die Schadstoffe HC und CO mit dem Restsauerstoff oder durch zusätzlich eingebrachte 

Luft in H2O und CO2 umgewandelt. Eine Reduktion der Stickoxyde findet nicht statt. Er ist eigentlich nur noch in vielen älteren Benzin-Fahrzeugen zu finden  

(Нерегульований каталізатор (U-Kat) або каталізатор окиснення. В U-Kat забруднювачі HC і CO перетворюються в H2O та CO2 із залишковим киснем або з додатковим 

повітрям. Відновлення оксидів азоту не відбувається. Це зазвичай має місце у багатьох старих бензинових автомобілях.) 
4 Der geregelte Drei-WegeKatalysator, auch G-Kat genannt, gehört heute zur Standardausrüstung eines Otto-Pkws. Die Umwandlungsrate der Abgase (Konvertierungsrate) liegt über 

90%. Im weiteren Verlauf wird dieser Katalysator-Typ beschrieben. Das "geregelt" bezieht sich übrigens auf das Motormanagement mit seiner Verbrennung und nicht auf den Kat selbst 

(Регульований трикомпонентний каталітичний нейтралізатор, також відомий як G-Kat, є стандартним обладнанням бензинових автомобілів. Коефіцієнт конверсії 

випускних газів (коефіцієнт конверсії) становить понад 90%. До речі, "регульований" відноситься до управління згорянням двигуна, а не власне каталітичним нейтралізатором) 
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Загальне – усі моторні колісні транспортні засоби (продовження) 

Gesamt – Alle Fahrzeuge 

2019 2018 Різниця 

Відфільт-

ровані дані 

Відфільт-

ровані дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Перевірені автомобілі Geprüfte Fahrzeuge 12.165.258 12.342.388 -177.130 -1,4 % 

зокрема Отто без Кат / U-Kat davon Otto ohne Kat/U-Kat 92.747 91.756 +991 +1,1 % 

зокрема Отто з G-Kat (без OBD) davon Otto mit G-Kat (ohne OBD) 962.213 1.116.247 -154.034 -13,8 % 

зокрема Отто з G-Kat (з OBD) davon Otto mit G-Kat (mit OBD) 6.277.810 6.310.639 -32.829 -0,5 % 

зокрема мотоцикли без кат davon Kraftrad ohne Kat 66.337 73.127 -6.790 -9,3 % 

зокрема мотоцикл з G-Kat davon Kraftrad mit G-Kat 82.377 78.658 +3.719 +4,7 % 

зокрема дизель ≤ 3,5 т без OBD davon Diesel ≤ 3,5 t ohne OBD 410.672 477.547 -66.875 -14,0 % 

зокрема дизель ≤ 3,5 т з OBD davon Diesel ≤ 3,5 t mit OBD 3.801.037 3.704.650 +96.387 +2,6 % 

зокрема дизель > 3,5 т без OBD davon Diesel > 3,5 t ohne OBD 156.436 186.133 -29.697 -16,0 % 

зокрема дизель > 3,5 т з OBD davon Diesel > 3,5 t mit OBD 315.629 303.631 +11.998 +4,0 % 
 

Середнє майстерня в середньому перевіряє: Ein Durchschnittsbetrieb prüft 

durchschnittlich: 376,4 364,2 +12,2 +3,4 % 

Середня кількість категорій (макс. 9) Durchschnittliche Anzahl der Kategorien (maх. 9) 4,8 4,8 -0,0 -0,1 % 

зокрема Отто без Кат / U-Kat davon Otto ohne Kat/U-Kat 2,9 2,7 +0,2 +6,0 % 

зокрема Отто з G-Kat (без OBD) davon Otto mit G-Kat (ohne OBD) 29,8 32,9 -3,2 -9,6 % 

зокрема Отто з G-Kat (з OBD) davon Otto mit G-Kat (mit OBD) 194,2 186,2 +8,0 +4,3 % 

зокрема мотоцикли без кат davon Kraftrad ohne Kat 2,1 2,2 -0,1 -4,9 % 

зокрема мотоцикл з G-Kat davon Kraftrad mit G-Kat 2,5 2,3 +0,2 +9,8 % 

зокрема дизель ≤ 3,5 т без OBD davon Diesel ≤ 3,5 t ohne OBD 12,7 14,1 -1,4 -9,8 % 

зокрема дизель ≤ 3,5 т з OBD davon Diesel ≤ 3,5 t mit OBD 117,6 109,3 +8,3 +7,6 % 

зокрема дизель > 3,5 т без OBD davon Diesel > 3,5 t ohne OBD 4,8 5,5 -0,7 -11,9 % 

зокрема дизель > 3,5 т з OBD davon Diesel > 3,5 t mit OBD 9,8 9,0 +0,8 +9,0 % 
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МКТЗ з двигунами Отто без каталізатора/з нерегульованим каталізатором 

Otto ohne Kat/mit U-Kat 

2019 2018 Різниця 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 81.448 79.577 +1.871 +2,4 % 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 6.658 6.951 -293 -4,2 % 

Момент запалювання Zündzeitpunkt 2.428 2.625 -197 -7,5 % 

Кут закриття Schließwinkel 1.446 1.620 -174 -10,7 % 

СО під час неробочого ходу CO bei Leerlaufdrehzahl 6.238 6.705 -467 -7,0 % 

Підлягало перевірці Bestanden 88.768 87.874 +894 +1,0 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 3.979 3.882 +97 +2,5 % 
 

Невідповідність нормам                                        (Mängelquoten) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 92.747 91.756 +991 +1,1 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 95,7 % 95,8 % -0,1 -0,1 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 4,3 % 4,2 % +0,1 +1,4 % 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 7.320 8.297 -977 -11,8 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 7,9 % 9,0 % -1,2 -12,7 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 11.299 12.179 -880 -7,2 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (відсоток) Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 12,2 % 13,3 % -1,1 -8,2 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (абсолютно) Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 81.448 79.577 +1.871 +2,4 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 87,8 % 86,7 % +1,1 +1,3 % 
 

Зафіксовані невідповідності                                   Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютна) Summe der Mängel (absolut) 16.770 17.901 -1.131 -6,3 % 

МКТЗ з невідповідностями: невідповідностей 

на один МКТЗ Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro Fahrzeug 1,48 1,47 +0,01 +1,0 % 
 

Порівняно з невідповідностями функціювання:     Rel. der Funktionsprüfungsmängel (%): 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 39,7 % 38,8 % -0,9 +2,2 % 

Момент запалювання Zündzeitpunkt 14,5 % 14,7 % +0,2 -1,3 % 

Кут закриття Schließwinkel 8,6 % 9,0 % +0,4 -4,7 % 

СО під час неробочого ходу CO bei Leerlaufdrehzahl 37,2 % 37,5 % +0,3 -0,7 % 

Сфера, що охопленa статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Erhaltene Statistiken (insgesamt) 32.320 33.892 +1.572 -4,6 % 
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зокрема тестами для цієї категорії (абсолютні) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (absolut) -4,6 % 21.143 +823 -3,9 % 

зокрема тестами для цієї категорії (%) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (%) 62,9 % 62,4 % -0,5 +0,8 % 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0 0 --- --- 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0,0 % 0,0 % --- --- 

 

МКТЗ з двигунами Отто з трикомпонентним каталізатором без OBD 

Otto mit G-Kat ohne OBD 

2019 2018 Різниця 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 858.336 996.035 -137.699 -13,8 % 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 36.445 41.551 -5.106 -12,3 % 

Момент запалювання Zündzeitpunkt 9.306 10.380 -1.074 -10,3 % 

СО під час неробочого ходу CO bei Leerlaufdrehzahl 34.709 40.747 -6.038 -14,8 % 

λ під час підвищеної частоти обертання НХ λ bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 34.396 40.070 -5.674 -14,2 % 

СО під час підвищеної частоти обертання НХ CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 31.554 37.024 -5.470 -14,8 % 

Перевірка електричного кола Regelkreisprüfung 36.279 39.974 -3.695 -9,2 % 

Органолептичний контроль світлового 

індикатора 

Sichtprüfung Kontrollleuchte 830 1.133 -303 -26,7 % 

Підлягало перевірці Bestanden 916.047 1.067.135 -151.088 -14,2 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 46.166 49.112 -2.946 -6,0 % 

 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 962.213 1.116.247 -154.034 -13,8 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 95,2 % 95,6 % -0,4 -0,4 % 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 4,8 % 4,4 % +0,4 +9,0 % 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 57.711 71.100 -13.389 -18,8 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 6,0 % 6,4 % -0,4 -5,8 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 103.877 120.212 -16.335 -13,6 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (відсоток) Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 10,8 % 10,8 % +0,0 +0,2 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (абсолютно) Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 858.336 996.035 -137.699 -13,8 % 
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Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 89,2 % 89,2 % -0,0 -0,0 % 
 

Зафіксовані невідповідності                                          Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютна) Summe der Mängel (absolut)  183.519 210.879 -27.360 -13,0 % 

зокрема невідповідності (абсолютні) davon Funktionsprüfung Mängel (absolut) 182.689 209.746 -27.057 -12,9 % 

зокрема невідповідності OBD (абсолютні) davon OBD-Mängel  (absolut) 830 1.133 --- --- 

зокрема функційні невідповідності (відсоток) davon Funktionsprüfungsmängel (prozentual) 99,5 % 99,5 % +0,1 +0,1 % 

зокрема невідповідності OBD (відсоток) davon OBD-Mängel (prozentual) 0,5 % 1 --- --- 

Транспортні засоби з невідповідностями: на 1 МКТЗ Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro Fahrzeug 1,77 1,75 +0,01 +0,7 % 
 

Порівняно з невідповідностями функціювання:     Rel. der Funktionsprüfungsmängel (%): 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 19,9 % 19,7 % -0,2 +0,8 % 

Момент запалювання Zündzeitpunkt 5,1 % 4,9 % -0,1 +3,0 % 

СО під час неробочого ходу CO bei Leerlaufdrehzahl 18,9 % 19,3 % +0,4 -2,1 % 

λ під час підвищеної частоти обертання НХ λ bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 18,7 % 19,0 % +0,3 -1,4 % 

СО під час підвищеної частоти обертання НХ CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 17,2 % 17,6 % +0,4 -2,1 % 

Перевірка електричного кола Regelkreisprüfung 19,8 % 19,0 % -0,8 +4,3 % 

Органолептичний контроль світл. індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 0,5 % 0,5 % +0,1 -15,8 % 
 

Сфера, що охопленa статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Anzahl erhaltener Statistiken (insgesamt) 32.320 33.892 +1.572 -4,6 % 

зокрема з тестами цієї категорії (абсолютні) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (absolut) 28.957 30.399 +1.442 -4,7 % 

зокрема з тестами цієї категорії (%) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (%) 89,6 % 89,7 % +0,1 -0,1 % 

зокрема з неправдоподібними даними цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0 0 --- --- 

зокрема з неправдоподібними даними цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0,0 % 0,0 % --- --- 

 

КТЗ з двигунами Отто без трикомпонентного каталізатора та OBD 

Otto mit G-Kat und OBD 

2019 2018 Різниця 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 5.940.406 5.962.615 -22.209 -0,4 % 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 106.810 106.271 +539 +0,5 % 
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λ під час підвищеної частоти обертання НХ λ bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 87.625 87.927 -302 -0,3 % 

СО під час підвищеної частоти обертання НХ CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 90.405 87.358 +3.047 +3,5 % 

Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 22.578 24.118 -1.540 -6,4 % 

Статус індикатора стану Status Kontrollleuchte 32.382 33.062 -680 -2,1 % 

Контрольний індикатор Ansteuerung Kontrollleuchte 22.282 23.175 -893 -3,9 % 

Тест стосовно готовності до діагностування Prüfbereitschaftstests 574.930 580.935 -6.005 -1,0 % 

Зонди управління сигналами (з 2010) Signale Regelsonden (ab 2010) 49.098 49.756 -658 -1,3 % 

Пам'ять несправностей Fehlerspeicher 141.130 150.463 -9.333 -6,2 % 

Не налаштовано комунікацію (з 2010) Kein Kommunikationsaufbau (ab 2010) 29.801 31.564 -1.763 -5,6 % 

Підлягало перевірці Bestanden 6.111.695 6.147.576 -35.881 -0,6 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 166.115 163.063 +3.052 +1,9 % 
 

Невідповідність нормам                                        (Mängelquoten) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 6.277.810 6.310.639 -32.829 -0,5 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 97,4 % 97,4 % -0,1 -0,1 % 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 2,6 % 2,6 % +0,1 +2,4 % 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 171.289 184.961 -13.672 -7,4 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 2,7 % 2,9 % -0,2 -6,9 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 337.404 348.024 -10.620 -3,1 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (відсоток) Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 5,4 % 5,5 % -0,1 -2,5 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (абсолютно) Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 5.940.406 5.962.615 -22.209 -0,4 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 94,6 % 94,5 % +0,1 +0,1 % 
 

Зафіксовані невідповідності                                          Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютно) Summe der Mängel (absolut)  582.111 593.694 -11.583 -2,0 % 

зокрема невідповідності (абсолютні) davon Funktionsprüfung Mängel (absolut) 284.840 281.556 +3.284 +1,2 % 

зокрема невідповідності OBD (абсолютні) davon OBD-Mängel  (absolut) 297.271 312.138 -14.867 -4,8 % 

зокрема функційні невідповідності (відсоток) davon Funktionsprüfungsmängel (prozentual) 48,9 % 47,4 % +1,5 +3,2 % 

зокрема невідповідності OBD (відсоток) davon OBD-Mängel (prozentual) 51,1 % 52,6 % -1,5 -2,9 % 

Транспортні засоби з невідповідностями: на 1 КТЗ Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro Fahrzeug 1,73 1,71 +0,02 +1,1 % 
 

Порівняно з невідповідностями функціювання:     Rel. der Funktionsprüfungsmängel (%): 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 37,5 % 37,7 % +0,2 -0,7 % 

λ під час підвищеної частоти обертання НХ λ bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 30,8 % 31,2 % +0,5 -1,5 % 

СО під час підвищеної частоти обертання НХ CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 31,7 % 31,0 % -0,7 +2,3 % 
 

Порівняно з невідповідностями OBD:                       Rel. der OBD-Mängel  (%): 
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Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 7,6 % 7,7 % +0,1 -1,7 % 

Статус індикатора стану Status Kontrollleuchte 10,9 % 10,6 % -0,3 +2,8 % 

Контрольний індикатор Ansteuerung Kontrollleuchte 7,5 % 7,4 % -0,1 +1,0 % 

Тест стосовно готовності до діагностування Prüfbereitschaftstests --- --- --- --- 

Зонди управління сигналами (з 2010) Signale Regelsonden (ab 2010) 16,5 % 15,9 % -0,6 +3,6 % 

Пам'ять несправностей Fehlerspeicher 47,5 % 48,2 % +0,7 -1,5 % 

Не налаштовано комунікацію (з 2010) Kein Kommunikationsaufbau (ab 2010) 10,0 % 10,1 % +0,1 -0,9 % 
 

Сфера, що охопленa статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Erhaltene Statistiken (insgesamt) 32.320 33.892 +1.572 -4,6 % 

зокрема тестами для цієї категорії (абсолютні) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (absolut) 29.302 30.735 +1.433 -4,7 % 

зокрема тестами для цієї категорії (%) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (%) 90,7 % 90,7 % +0,0 -0,0 % 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0 0 --- --- 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0,0 % 0,0 % --- --- 

 

  



                                                                                       13 

 

Опубліковано Центральною Асоціацією німецької автомобільної промисловості Zerbes, зареєстрованою як (ZDK), станом на жовтень 2020 року 

Мотоцикл без трикомпонентного каталізатора 

Kraftrad ohne G-Kat 

2019 2018 Різниця 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 60.336 65.892 -5.556 -8,4 % 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 3.800 4.515 -715 -15,8 % 

СО під час частоти обертання НХ CO bei Leerlaufdrehzahl 3.721 4.392 -671 -15,3 % 

Підлягало перевірці Bestanden 65.761 72.457 -6.696 -9,2 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 576 670 -94 -14,0 % 
 

Невідповідність нормам                                        (Mängelquoten) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 66.337 73.127 -6.790 -9,3 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 99,1 % 99,1 % +0,0 +0,0 % 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 0,9 % 0,9 % -0,0 -5,2 % 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 5.425 6.565 -1.140 -17,4 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 8,2 % 9,0 % -0,8 -8,9 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 6.001 7.235 -1.234 -17,1 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (відсоток) Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 9,0 % 9,9 % -0,8 -8,6 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (абсолютно) Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 60.336 65.892 -5.556 -8,4 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 91,0 % 90,1 % +0,8 +0,9 % 
 

Зафіксовані невідповідності                                          Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютно) Summe der Mängel (absolut)  7.521 8.907 -1.386 -15,6 % 

Транспортні засоби з невідповідностями: на 1 МКТЗ Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro Fahrzeug 1,25 1,23 +0,02 +1,8 % 
 

Порівняно з невідповідностями функціювання:     Rel. der Funktionsprüfungsmängel (%): 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 50,5 % 50,7 % +0,2 -0,3 % 

СО під час частоти обертання НХ CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 49,5 % 49,3 % -0,2 +0,3 % 
 

Сфера, що охопленa статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Erhaltene Statistiken (insgesamt) 32.320 33.892 +1.572 -4,6 % 

зокрема тестами для цієї категорії (абсолютні) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (absolut) 1.948 2.080 +132 -6,3 % 

зокрема тестами для цієї категорії (%) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (%) 6,0 % 6,1 % +0,1 -1,8 % 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0 0 --- --- 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0,0 % 0,0 % --- --- 
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Мотоцикл з трикомпонентним каталізатором 

Kraftrad mit G-Kat 

2019 2018 Різниця 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 80.289 76.481 +3.808 +5,0 % 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 941 924 +17 +1,8 % 

СО під час підвищеної частоти обертання НХ CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 1.364 1.470 -106 -7,2 % 

Підлягало перевірці Bestanden 81.858 78.118 +3.740 +4,8 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 519 540 -21 -3,9 % 
 

Невідповідність нормам                                        (Mängelquoten) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 82.377 78.658 +3.719 +4,7 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 99,4 % 99,3 % +0,1 +0,1 % 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 0,6 % 0,7 % -0,1 -8,2 % 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 1.569 1.637 -68 -4,2 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 1,9 % 2,1 % -0,2 -8,5 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 2.088 2.177 -89 -4,1 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (відсоток) Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 2,5 % 2,8 % -0,2 -8,4 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (абсолютно) Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 80.289 76.481 +3.808 +5,0 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 97,5 % 97,2 % +0,2 +0,2 % 
 

Зафіксовані невідповідності                                          Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютно) Summe der Mängel (absolut)  2.305 2.394 -89 -3,7 % 

Транспортні засоби з невідповідностями: на 1 КТЗ Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro Fahrzeug 1,10 1,10 +0,00 +0,4 % 
 

Порівняно з невідповідностями функціювання:     Rel. der Funktionsprüfungsmängel (%): 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 40,8 % 38,6 % -2,2 +5,8 % 

СО під час частоти обертання НХ CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 59,2 % 61,4 % +2,2 -3,6 % 
 

Сфера, що охопленa статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Erhaltene Statistiken (insgesamt) 32.320 38,6 % +1.572 -4,6 % 

зокрема тестами для цієї категорії (абсолютні) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (absolut) 1.796 61,4 % +80 -4,3 % 

зокрема тестами для цієї категорії (%) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (%) 5,6 % 33.892 -0,0 +0,4 % 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0 0 --- --- 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0,0 % 0,0 % --- --- 

2019 2018 Різниця 
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МКТЗ з дизелем, вантажністю не більше 3,5 тонн, без OBD 

Diesel ≤ 3,5 t ohne OBD 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 368.554 427.968 -59.414 -13,9 % 

Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 805 970 -165 -17,0 % 

Час прискорення Beschleunigungszeit 8.931 10.136 -1.205 -11,9 % 

Значення непрозорості спалин TrübungsWert 22.570 27.122 -4.552 -16,8 % 

Регульована частота обертання Abregeldrehzahl 20.005 22.971 -2.966 -12,9 % 

Частота обертання НХ Leerlaufdrehzahl 16.438 19.429 -2.991 -15,4 % 

Підлягало перевірці Bestanden 389.843 454.270 -64.427 -14,2 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 20.829 23.277 -2.448 -10,5 % 
 

Невідповідність нормам                                        (Mängelquoten) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 410.672 477.547 -66.875 -14,0 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 94,9 % 95,1 % -0,2 -0,2 % 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 5,1 % 4,9 % +0,2 +4,1 % 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 21.289 26.302 -5.013 -19,1 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 5,2 % 5,5 % -0,3 -5,9 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 42.118 49.579 -7.461 -15,0 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (відсоток) Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 10,3 % 10,4 % -0,1 -1,2 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (абсолютно) Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 368.554 427.968 -59.414 -13,9 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 89,7 % 89,6 % +0,1 +0,1 % 
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Зафіксовані невідповідності                                          Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютно) Summe der Mängel (absolut)  68.749 80.628 -11.879 -14,7 % 

зокрема невідповідності (абсолютні) davon Funktionsprüfung Mängel (absolut) 67.944 79.658 -11.714 -14,7 % 

зокрема невідповідності OBD (абсолютні) davon OBD-Mängel  (absolut) 805 +970,0 % --- --- 

зокрема функційні невідповідності (відсоток) davon Funktionsprüfungsmängel (prozentual) 98,8 % 98,8 % +0,0 +0,0 % 

зокрема невідповідності OBD (відсоток) davon OBD-Mängel (prozentual) 1,2 % +1,2 % --- --- 

Транспортні засоби з невідповідностями: на 1 

МКТЗ 

Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro Fahrzeug 1,63 1,63 +0,01 +0,4 % 

 

Порівняно з невідповідностями функціювання:     Rel. der Funktionsprüfungsmängel (%): 

Органолептичний контроль світл. індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 1,2 % 1,2 % +0,0 -2,7 % 

Час прискорення Beschleunigungszeit 13,0 % 12,6 % -0,4 +3,3 % 

Значення непрозорості спалин TrübungsWert 32,8 % 33,6 % +0,8 -2,4 % 

Регульована частота обертання Abregeldrehzahl 29,1 % 28,5 % -0,6 +2,1 % 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 23,9 % 24,1 % +0,2 -0,8 % 
 

Сфера, що охоплена статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Erhaltene Statistiken (insgesamt) 32.320 33.892 +1.572 -4,6 % 

зокрема тестами для цієї категорії (абсолютні) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (absolut) 27.934 29.519 +1.585 -5,4 % 

зокрема тестами для цієї категорії (%) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (%) 86,4 % 87,1 % +0,7 -0,8 % 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0 0 --- --- 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0,0 % 0,0 % --- --- 
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МКТЗ з дизелем, вантажністю не більше 3,5 тонн, з OBD 

Diesel ≤ 3,5 t mit OBD 

2019 2018 Різниця 

Відфільт-

ровані дані 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 3.558.866 3.455.608 +103.258 +3,0 % 

Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 91.346 92.916 -1.570 -1,7 % 

Час прискорення Beschleunigungszeit 25.657 26.069 -412 -1,6 % 

Значення непрозорості спалин TrübungsWert 103.939 107.432 -3.493 -3,3 % 

Регульована частота обертання Abregeldrehzahl 114.969 115.537 -568 -0,5 % 

Органолептичний контроль (складові частини) Sichtprüfung (Bauteile) --- --- --- --- 

Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 12.524 13.060 -536 -4,1 % 

Статус індикатора стану Status Kontrollleuchte 18.914 18.648 +266 +1,4 % 

Контрольний індикатор Ansteuerung Kontrollleuchte 13.732 14.093 -361 -2,6 % 

Функції OBD Funktion OBD --- --- --- --- 

Тест стосовно готовності до діагностування Prüfbereitschaftstests 407.355 362.890 +44.465 +12,3 % 

Пам'ять несправностей Fehlerspeicher 97.772 98.763 -991 -1,0 % 

Не налаштовано комунікацію Kein Kommunikationsaufbau 17.667 19.903 -2.236 -11,2 % 

Підлягало перевірці Bestanden 3.656.252 3.554.535 +101.717 +2,9 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 144.785 150.115 -5.330 -3,6 % 
 

Невідповідність нормам                                        (Mängelquoten) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 3.801.037 3.704.650 +96.387 +2,6 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 96,2 % 95,9 % +0,2 +0,3 % 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 3,8 % 4,1 % -0,2 -6,0 % 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 97.386 98.927 -1.541 -1,6 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 2,6 % 2,7 % -0,1 -4,1 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 242.171 249.042 -6.871 -2,8 % 

Транспортні засоби з невідповідностями 

(відсоток) 

Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 

6,4 % 6,7 % -0,4 -5,2 % 

Транспортні засоби без невідповідностей 

(абсолютно) 

Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 

3.558.866 3.455.608 +103.258 +3,0 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 93,6 % 93,3 % +0,4 +0,4 % 

Зафіксовані невідповідності                                          Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютно) Summe der Mängel (absolut)  496.520 506.421 -9.901 -2,0 % 
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зокрема невідповідності (абсолютні) davon Funktionsprüfung Mängel (absolut) 335.911 341.954 -6.043 -1,8 % 

зокрема невідповідності OBD (абсолютні) davon OBD-Mängel  (absolut) 160.609 164.467 -3.858 -2,3 % 

зокрема функційні невідповідності (відсоток) davon Funktionsprüfungsmängel (prozentual) 67,7 % 67,5 % +0,1 +0,2 % 

зокрема невідповідності OBD (відсоток) davon OBD-Mängel (prozentual) 32,3 % 32 -0,1 -0,4 % 

Транспортні засоби з невідповідностями: на 1 КТЗ Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro Fahrzeug 2,05 2,03 +0,02 +0,8 % 
 

Порівняно з невідповідностями функціювання:     Rel. der Funktionsprüfungsmängel Abgas (%): 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 27,2 % 27,2 % -0,0 +0,1 % 

Час прискорення Beschleunigungszeit 7,6 % 7,6 % -0,0 +0,2 % 

Значення непрозорості спалин TrübungsWert 30,9 % 31,4 % +0,5 -1,5 % 

Регульована частота обертання Abregeldrehzahl 34,2 % 33,8 % -0,4 +1,3 % 
 

Порівняно з невідповідностями OBD:                       Rel. der OBD-Mängel  (%): 

Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 7,8 % 7,9 % +0,1 -1,8 % 

Статус індикатора стану Status Kontrollleuchte 11,8 % 11,3 % -0,4 +3,9 % 

Контрольний індикатор Ansteuerung Kontrollleuchte 8,5 % 8,6 % +0,0 -0,2 % 

Тест стосовно готовності до діагностування Prüfbereitschaftstests --- --- --- --- 

Пам'ять несправностей Fehlerspeicher 60,9 % 60,1 % -0,8 +1,4 % 

Не налаштовано комунікацію (з 2010) kein Kommunikationsaufbau 11,0 % 12 +1,1 -9,1 % 
 

Сфера, що охоплена статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Erhaltene Statistiken (insgesamt) 32.320 33.892 +1.572 -4,6 % 

зокрема тестами для цієї категорії (абсолютні) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (absolut) 29.758 31.095 +1.337 -4,3 % 

зокрема тестами для цієї категорії (%) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (%) 92,1 % 91,7 % -0,3 +0,4 % 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0 0 --- --- 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0,0 % 0,0 % --- --- 
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МКТЗ з дизелем, вантажністю більше 3,5 тонн, без OBD 

Diesel > 3,5 t ohne OBD 

2019 2018 Різниця 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 148.728 177.239 -28.511 -16,1 % 

Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 380 400 -20 -5,0 % 

Час прискорення Beschleunigungszeit 883 1.032 -149 -14,4 % 

Значення непрозорості спалин TrübungsWert 3.430 3.916 -486 -12,4 % 

Регульована частота обертання Abregeldrehzahl 2.668 3.067 -399 -13,0 % 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 2.681 3.078 -397 -12,9 % 

Підлягало перевірці Bestanden 154.688 184.300 -29.612 -16,1 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 1.748 1.833 -85 -4,6 % 
 

Невідповідність нормам                                        (Mängelquoten) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 156.436 186.133 -29.697 -16,0 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 98,9 % 99,0 % -0,1 -0,1 % 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 1,1 % 1,0 % +0,1 +13,5 % 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 5.960 7.061 -1.101 -15,6 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 3,8 % 3,8 % +0,0 +0,4 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 7.708 8.894 -1.186 -13,3 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (відсоток) Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 4,9 % 4,8 % +0,1 +3,1 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (абсолютно) Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 148.728 177.239 -28.511 -16,1 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 95,1 % 95,2 % -0,1 -0,2 % 
 

Зафіксовані невідповідності                                          Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютно) Summe der Mängel (absolut)  10.042 11.493 -1.451 -12,6 % 

зокрема невідповідності (абсолютні) davon Funktionsprüfung Mängel (absolut) 9.662 11.093 -1.431 -12,9 % 

зокрема невідповідності OBD (абсолютні) davon OBD-Mängel  (absolut) 380 400 --- --- 

зокрема функційні невідповідності (відсоток) davon Funktionsprüfungsmängel (prozentual) 96,2 % 96,5 % -0,3 -0,3 % 

зокрема невідповідності OBD (відсоток) davon OBD-Mängel (prozentual) 3,8 % 3,5 % --- --- 

Транспортні засоби з невідповідностями: на 1 

МКТЗ 

Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro Fahrzeug 1,30 1,29 +0,01 +0,8 % 

Сфера, що охоплена статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Erhaltene Statistiken (insgesamt) 32.320 33.892 +1.572 -4,6 % 
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зокрема тестами для цієї категорії (абсолютні) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (absolut) 8.524 9.233 +709 -7,7 % 

зокрема тестами для цієї категорії (%) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (%) 26,4 % 27,2 % +0,9 -3,2 % 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0 0 --- --- 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї 

категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0,0 % 0,0 % --- --- 

 

МКТЗ з дизелем, вантажністю більше 3,5 тонн, з OBD 

Diesel > 3,5 t mit OBD 

2019 2018 Різниця 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфільт-

ровані 

дані 

Відфіль-

тровані 

дані (абс.) 

Відфіль-

тровані 

дані, % 

Статистичний склад (абсолютний)                     Statistikergebnisse (absolut) 

Неповний склад Keine 298.283 285.893 +12.390 +4,3 % 

Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 2.071 1.915 +156 +8,1 % 

Час прискорення Beschleunigungszeit 489 500 -11 -2,2 % 

Значення непрозорості спалин TrübungsWert 2.572 2.249 +323 +14,4 % 

Регульована частота обертання Abregeldrehzahl 2.313 2.068 +245 +11,8 % 

Органолептичний контроль (складові частини) Sichtprüfung (Bauteile) --- --- --- --- 

Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 907 954 -47 -4,9 % 

Статус індикатора стану Status Kontrollleuchte 1.426 1.306 +120 +9,2 % 

Контрольний індикатор Ansteuerung Kontrollleuchte 842 856 -14 -1,6 % 

Функції OBD Funktion OBD --- --- --- --- 

Тест стосовно готовності до діагностування Prüfbereitschaftstests 42.252 35.276 +6.976 +19,8 % 

Пам'ять несправностей Fehlerspeicher 12.254 12.448 -194 -1,6 % 

Не налаштовано комунікацію Kein Kommunikationsaufbau 1.585 1.823 -238 -13,1 % 

Підлягало перевірці Bestanden 311.141 298.982 +12.159 +4,1 % 

Не пройшли перевірку Nicht bestanden 4.488 4.649 -161 -3,5 % 
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Невідповідність нормам                                        (Mängelquoten) 

Кількість, що пройшла перевірку AU Anzahl durchgeführter AU 315.629 303.631 +11.998 +4,0 % 

Пройшли перевірку AU (відсоток) Bestandene AU (prozentual) 98,6 % 98,5 % +0,1 +0,1 % 

Не пройшли перевірку AU (відсоток) Nicht bestandene AU (prozentual) 1,4 % 1,5 % -0,1 -7,1 % 

Не підлягає ремонту (абсолютна) Nach Reparatur bestanden (absolut) 12.858 13.089 -231 -1,8 % 

Не підлягає ремонту (відсоток) Nach Reparatur bestanden (prozentual) 4,1 % 4,3 % -0,2 -5,5 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (абсолютно) Fahrzeuge mit Mängeln (absolut) 17.346 17.738 -392 -2,2 % 

Транспортні засоби з невідповідностями (відсоток) Fahrzeuge mit Mängeln (prozentual) 5,5 % 5,8 % -0,3 -5,9 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (абсолютно) Fahrzeuge ohne Mängel (absolut) 298.283 285.893 +12.390 +4,3 % 

Транспортні засоби без невідповідностей (відсоток) Fahrzeuge ohne Mängel (prozentual) 94,5 % 94,2 % +0,3 +0,4 % 
 

Зафіксовані невідповідності                                          Erfasste Mängel 

Сума невідповідностей (абсолютно) Summe der Mängel (absolut)  24.459 24.119 +340 +1,4 % 

зокрема невідповідності (абсолютні) davon Funktionsprüfung Mängel (absolut) 7.445 6.732 +713 +10,6 % 

зокрема невідповідності OBD (абсолютні) davon OBD-Mängel  (absolut) 17.014 17.387 -373 -2,1 % 

зокрема функційні невідповідності (відсоток) davon Funktionsprüfungsmängel (prozentual) 30,4 % 27,9 % +2,5 +9,1 % 

зокрема невідповідності OBD (відсоток) davon OBD-Mängel (prozentual) 69,6 % 72,1 % -2,5 -3,5 % 

Транспортні засоби з невідповідностями: на 1 КТЗ Fahrzeuge mit Mängeln: Mängel pro Fahrzeug 1,41 1,36 +0,05 +3,7 % 
 

Порівняно з невідповідностями функціювання:     Rel. der Funktionsprüfungsmängel (%): 

Частота обертання неробочого ходу (НХ) Leerlaufdrehzahl 27,8 % 28,4 % +0,6 -2,2 % 

Час прискорення Beschleunigungszeit 6,6 % 7,4 % +0,9 -11,6 % 

Значення непрозорості спалин TrübungsWert 34,5 % 33,4 % -1,1 +3,4 % 

Регульована частота обертання Abregeldrehzahl 32,1 % 30,7 % -0,3 +1,1 % 
 

Порівняно з невідповідностями OBD:                       Rel. der OBD-Mängel  (%): 

Органолептичний контроль індикатора Sichtprüfung Kontrollleuchte 5,3 % 5,5 % +0,2 -2,8 % 

Статус індикатора стану Status Kontrollleuchte 8,4 % 7,5% -0,9 +11,6 % 

Контрольний індикатор Ansteuerung Kontrollleuchte 4,9 % 4,9 % +0,0 +0,5 % 

Тест стосовно готовності до діагностування Prüfbereitschaftstests --- --- --- --- 

Пам'ять несправностей Fehlerspeicher 72,0 % 71,6 % -0,4 +0,6 % 

Не налаштовано комунікацію (з 2010) kein Kommunikationsaufbau 9,3 % 10,5 % +1,2 -11,1 % 
 

Сфера, що охоплена статистикою………………………..Statistisches Umfeld 

Отримані статистичні дані (загалом) Erhaltene Statistiken (insgesamt) 32.320 33.892 +1.572 -4,6 % 

зокрема тестами для цієї категорії (абсолютні) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (absolut) 6.974 7.196 +222 -3,1 % 

зокрема тестами для цієї категорії (%) davon mit Prüfungen dieser Kategorie (%) 21,6 % 21,2 % -0,3 +1,6 % 
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зокрема з неправдоподібними даними для цієї категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0 0 --- --- 

зокрема з неправдоподібними даними для цієї категорії davon mit unplausiblen Daten dieser Kategorie 0,0 % 0,0 % --- --- 

_______________________ 

Рис. 1 – Статистика ZDK 2019 стосовно викидів з випускної труби моторних транспортних засобів / мотоциклів 

(федеральне поширення) 
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Рис. 2. – Статистика ZDK-2019 стосовно викидів з випускної труби моторних транспортних засобів / мотоциклів  

(федеральне поширення) 
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Переклад написів на діаграмі: 

Otto ohne Kat/U-Kat –    МКТЗ з двигуном Отто, з нерегульованим каталізатором – каталізатором; 

Otto mit G-Kat (ohne OBD) –  МКТЗ з двигуном Отто з трикомпонентним каталізатором (без OBD); 

Otto mit G-Kat (mit OBD) –   МКТЗ з двигуном Отто з трикомпонентним каталізатором (з OBD); 

Diesel ≤ 3,5 t (ohne OBD) –   МКТЗ вантажністю не більше 3,5 т з дизелем (без OBD); 

Diesel ≤ 3,5 t (mit OBD) –   МКТЗ вантажністю не більше 3,5 т з дизелем (з OBD); 

Diesel > 3,5 t (ohne OBD) –   МКТЗ вантажністю більше 3,5 т з дизелем (без OBD); 

Diesel > 3,5 t (mit OBD) –   МКТЗ вантажністю більше 3,5 т з дизелем (з OBD); 

Kraftrad ohne G-Kat –    мотоцикли без трикомпонентного каталізатора; 

Kraftrad mit G-Kat –    мотоцикли з трикомпонентним каталізатором. 

 

__________________________ 
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