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Чи 

проводиться 

огляд 

та/або 

експертне 

дослідження 

транспортн

их 

засобів під 

час їх 

реєстрації: 

 

Що є предметом 

перевірки під час 

огляду  або 

дослідження? 

 

Навіщо проводиться 

огляд або дослідження? 

 

Хто, де і коли, до, після або під 

час реєстрації 

проводить огляд  або 

дослідження? 

 

Які транспортні 

засоби підлягають  

огляду або 

дослідженню? 

 

Які міжнародні 

договори зобов’язують 

держави 

провадити огляди або 

дослідження? 

 

Чи є процедура 

зняття з обліку 

транспортного 

засобу однією із 

складових 

реєстрації, чи вона 

розглядається як 

окрема 

процедура?* 

 

   

Автомобілі у 

країнах ЄС 

реєструються 

відповідно до 

постійного місця 

проживання його 

власника.  

 

 

 

Для безпечного водіння 

транспортні засоби в 

країнах ЄС повинні бути 

в справному стані. Для 

цього автомобілі 

проходять спеціальні 

огляди, вимоги та 

процедури яких 

різняться по країнах. 

 

* Якщо власник автомобіля хоче його зареєструвати, але він вже був зареєстрований (ним або попереднім 

власником) в іншій країні ЄС, він повинен представити попередній сертифікат в реєструючі органи. 

 

Цей сертифікат містить корисну інформацію про автомобіль, в такому випадку реєстрація пройде швидше 

і ефективніше. 

Б
ел
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  Дзеркала, вогні, 

протитуманні вогні, 

сигнал сигналізації, 

гальма, наявні 

номерні знаки, 

шини, ремені 

безпеки. 

 

 

Кожен транспортний 

засіб у Бельгії, у якого 

змінюється власник, має 

пройти тест на 

придатність до 

експлуатації. 

 

Нові автомобілі у Бельгії 

проходять перевірку на 

придатність до 

експлуатації перед 

реєстрацією та  кожні 4 

роки.  

 

Якщо автомобіль 

вживаний, то проходить 

перевірку на придатність 

до  експлуатації перед 

реєстрацією при кожній 

зміні власника. 

За відповідну перевірку 

відповідають регіональні 

адміністрації: Брюссельський 

столичний округ та два регіони 

Фландрія і Валлонія. 

 

 

У Бельгії перевірці 

підлягають усі 

транспортні засоби 

кожні 4  роки та при 

зміні власника. 

Frequency and detail of 

roadworthiness tests 
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  Гальмівна система, 

рульове управління,  

колеса і шини,  

двигун, трансмісія,  

освітлення і 

індикатори,  

рама, кабіна і кузов. 

Кожен новий автомобіль 

в Болгарії повинен 

пройти тестування 

придатності до 

експлуатації після трьох 

років від дати первинної 

перевірки і реєстрації. 

 

Якщо автомобіль старий 

(незалежно від його 

віку), він повинен пройти 

щорічне тестування 

придатності до 

експлуатації. Техогляд  

не потрібно виконувати 

кожен раз, коли 

змінюється право 

власності на 

автомашини. 

За тестування придатності до 

експлуатації у Болгарії відповідає 

Виконавче агентство дорожнього 

господарства Міністерства 

транспорту, інформаційних 

технологій і комунікацій. 

 

У Болгарії перевірці 

підлягають усі 

автомобілі. 

Frequency and detail of 

roadworthiness tests 

 

EU Directive for the 

approval of motor vehicles 
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  Гальмівна система, 

рульове управління, 

вид вітрового скла, 

вогні, колеса, шини 

шасі, 

витік / мазут, 

викиди. 

Кожен новий автомобіль 

в Чехії повинен пройти 

тест на придатність до 

експлуатації на 4-й  рік 

від дати його первісної 

перевірки та реєстрації.  

Якщо автомобіль 

старший 4-х років, він 

повинен проходити тест 

на придатність до 

експлуатації кожні 2 

роки.  

 

Відповідна перевірка має 

проводитися при кожній 

зміні власника 

автомобіля.  

 

Перевірки на придатність до 

експлуатації автомобілів 

проводяться  на спеціальних 

станціях, офіційний список яких 

розміщений на сайті 

Міністерства транспорту Чехії.  

Перевірці підлягають 

усі автомобілі. 

Frequency and detail of 

roadworthiness tests 

 

EU Directive for the 

approval of motor vehicles 
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  Стан склоочисників, 

тріщин або 

пошкоджень на 

лобовому склі, 

вогні,  

гальма, реверс, 

номерний знак,  

шини, дзеркала 

заднього виду,  

правильне 

функціонування 

ременів безпеки, 

рульове управління, 

правильне 

функціонування 

гальмування, 

викиди вихлопних 

газів. 

Кожен легковий 

автомобіль в Естонії 

необхідно перевіряти на 

придатність до 

експлуатації на 4 рік з 

моменту його первинної 

реєстрації та після цього 

кожні 2 роки. 

 

Якщо автомобіль  старий 

- 10 років і більше, 

перевірка проводиться 

кожні 12 місяців після 

дати останньої перевірки 

на придатність до 

експлуатації. 

 

Тест на придатність до 

експлуатації повинен 

проводитися кожен раз, 

коли змінюється власник 

автомобіля.  

Перевірка придатності до 

експлуатації проводиться у 

відповідних бюро Естонської 

дорожньої адміністрації. 

У законодавстві 

згадується про 

пасажирські 

автомобілі. 

Frequency and detail of 

roadworthiness tests 

 

EU Directive for the 

approval of motor vehicles 
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  У законодавстві не 

уточнюються деталі 

перевірки. 

Будь-який вже 

зареєстрований 

автомобіль в Угорщині 

регулярно перевіряється 

на придатність до 

експлуатації та може 

приводитися в рух на 

дорогах загального 

користування тільки з 

сертифікатом 

придатності до 

експлуатації.  

 

Первинний огляд 

придбаного автомобіля 

дійсний протягом 

чотирьох років, після 

чого транспортний засіб 

повинен перевірятися 

один раз на два роки. 

 

Транспортний засіб 

вагою понад 3,5 тон 

повинен перевірятися 

один раз на рік, після 

його первинної 

реєстрації.  

 

Орган, відповідальний за  

перевірки автотранспортних 

засобів в Угорщині - Офіс 

дорожнього транспорту. 

 

 

Перевірці підлягають 

всі автотранспортні 

засоби. 

Frequency and detail of 

roadworthiness tests 
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  Гальмівна система, 

освітлення, шини, 

ремені безпеки,  

викиди вихлопних 

газів, 

номерний знак і 

номер шасі. 

Якщо автомобіль новий, 

то його необхідно 

перевіряти на 

придатність до 

експлуатації на 4-й рік з 

моменту його первинної 

перевірки та реєстрації. 

 

Якщо автомобіль старий 

- більше 4-х років - він 

повинен тестуватися 

кожні 2 роки.  

 

Тест придатності до 

експлуатації повинен 

проводитися кожен раз, 

коли змінюється власник 

автомобіля. 

Тестування придатності до 

експлуатації автомобілів 

проводять у Бюро транспортних 

засобів. 

Перевірці підлягають 

усі транспортні 

засоби. 

Frequency and detail of 

roadworthiness tests 
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  Ефективність 

склоочисників, 

вогні, 

шини, дзеркала, 

правильне 

функціонування 

ременів безпеки. 

Якщо автомобіль новий, 

то його необхідно 

перевірити на 

придатність до 

експлуатації на 3-й рік з 

моменту його первинної 

перевірки та реєстрації. 

 

Старі автомобілі, від 6 

років, повинні проходити 

тест на придатність до 

експлуатації кожні 2 

роки з моменту 

останньої перевірки. 

 

Тест на придатність до 

експлуатації не повинен 

робитися кожного разу 

при зміні власника. 

 

Перевірку придатності до 

експлуатації автомобілів 

проводить Литовська асоціація 

техогляду «Transeksta» 

Перевірці підлягають 

всі автомобілі. 

Frequency and detail of 

roadworthiness tests 

 

EU Directive for the 

approval of motor vehicles 
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  Технічний стан 

шин, 

правильна робота і 

налаштування 

зовнішніх джерел 

світла, 

технічний стан 

кузова, шасі та їхнє 

приладдя, 

технічний стан 

системи випуску 

відпрацьованих 

газів. 

 

Всі власники автомобілів 

повинні робити 

перевірку транспортних 

засобів на придатність до 

експлуатації.  Перший 

техогляд  транспортний 

засіб проходить у 

Польщі перед 

реєстрацією. 

 

Транспортним засобам, 

яким було видано 

сертифікат придатності 

до експлуатації, що 

відповідає стандартам 

ЄС,  не потрібно 

проходити перевірку. 

 

Тест придатності до експлуатації 

автомобілів проводиться 

Уповноваженим центром 

транспортних засобів під 

адміністративним наглядом 

голови районної влади 

(старости), де знаходиться центр. 

 

Перевірку проходять 

усі транспортні 

засоби, окрім тих, 

яким було видано 

сертифікат 

придатності до 

експлуатації, що 

відповідає стандартам 

ЄС. 

 

Frequency and detail of 

roadworthiness tests 
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Джерела: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_en.htm 

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/faq/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0040 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0046 

Інформацію підготувала 

 Оксана Савчук, аналітик ЄІДЦ  

Р
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  Ефективність 

склоочисників, 

вогні-індикатори, 

гальма, номерний 

знак, протитуманні 

фари, 

фари - положення 

ближнього світла і 

дальнього світла, 

шини – глибина, 

дзеркала, правильне 

функціонування 

ременів безпеки, 

всі системи безпеки 

і можливості щодо 

захисту 

навколишнього 

середовища. 

Якщо автомобіль новий, 

то його необхідно 

перевіряти на 2-й рік з 

моменту його первісної 

реєстрації та перевірки 

на придатність до 

експлуатації. 

 

Якщо автомобіль старий, 

то його потрібно 

перевірити на 

придатність до 

експлуатації після 

останньої дати перевірки 

відповідно до 

функціональної 

категорії. 

 

Тести придатності до 

експлуатації автомобілів 

повинні проводитися 

кожен раз, коли 

змінюється власник 

автомобіля. 

Перевірку придатності до 

експлуатації автомобілів 

проводить Румунський 

Автомобільний реєстр 

Перевірці підлягають 

усі автомобілі. 

Frequency and detail of 

roadworthiness tests 
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