
ВАРТОСТІ РОБІТ  
ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(чинні з 02.01.2023р.) 
 

Вид робіт Вартості робіт (з ПДВ) в залежності від 
категорії КТЗ, грн. 

М1, N1 М2, M3, 
N2, N3 

О1, О2 О3, О4 L 

 

1. Затвердження типу колісного транспортного засобу (КТЗ)* 

 

1.1.Затвердження типу КТЗ 38 214 39 996 30 924 34 566 34 566 

 

1.2 Поширення затвердження типу КТЗ, якщо 
поширення пов’язано із змінами у конструкції КТЗ 
в межах існуючих (затверджених в типі КТЗ) 
варіантів та/або версій КТЗ 

19 062 19 062 17 964 19 062 17 964 

 

1.3 Поширення затвердження типу КТЗ, якщо 
поширення стосується додавання нових 
варіанта/ів та/або версій КТЗ (до раніше 
існуючих, затверджених в типі КТЗ) 

21 600 21 600 19 062 21 600 19 062 

 

1.4. Поширення затвердження типу КТЗ, якщо не 
пов’язано із змінами у конструкції КТЗ, зокрема, 
через зміни законодавства, або виправлення 
змісту сертифіката типу, зокрема через технічні 
або граматичні помилки у документах замовника, 
зміну представника виробника та/або його 
місцезнаходження  

678 
 

 

1.5. Поширення затвердження типу КТЗ, якщо не 
пов’язане із змінами у конструкції КТЗ, а саме 
через: 
- зміни найменування та/або місцезнаходження 
виробника, крім змін, не пов’язаних із 
переміщенням або зміною виробничої бази (зміна 
назв вулиць, індексів тощо);  
- зміни найменування складального заводу;  
- зміни переліку осіб, уповноважених підписувати 
сертифікати відповідності;  
- зміни зразка бланку сертифіката відповідності; 
- зміни у маркуванні та/або ідентифікаційних 
ознаках КТЗ (обов’язкової таблички та місця їх 
розташування) 

5 550 
 

 

2. Оцінювання виробництва після видачі 
сертифіката типу (за період один рік)* 

14 784 

* - без врахування вартості ідентифікації, випробувань та перевірки стану виробництва на 
місці 

 

3. Ідентифікація КТЗ 

 

Ідентифікація одного КТЗ, що здійснюється при 
затвердженні типу** 

5 046 5 862 1 518 4 626 3 678 

** - при проведенні ідентифікації з виїздом за територію ДП “ДержавтотрансНДІпроект” 
сумарна вартість проведення ідентифікацій, що виконується за одним виїздом, збільшується 
на 780 грн. 

 


