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Вибір запасних частин автомобіля 

Вибір запасних частин автомобіля автослюсарями залежить від багатьох 

факторів. 

Розглянемо на що потрібно звертати увагу при виборі запасних частин   
Кожен, хто стикався з ремонтом автомобіля при покупці запчастин і 

витратних матеріалів стояв перед вибором - як заощадити, але не втратити в 

якості, благо автомобільний ринок запчастин пропонує надто багатий вибір. 

В результаті кожен з часом розумів, що головна роль при ремонті - 

застосування оригінальних запасних частин і витратних матеріалів. Ви 

запитаєте, що означає оригінальні, спробую пояснити. 

Оригінальні запасні частини - запасні частини, поширювані через 

офіційних автомобільних представників. Візуальна відмінна риса - 

оригінальна упаковка, маркування виробника автомобіля. Дані запасні 

частини відрізняє висока якість, яке відповідає всім вимогам і гарантується 

самим виробником автомобіля. 

Неоригінальні запасні частини продаються не в упаковці виробника 

автомобіля і поширюються не через офіційних представників. У більшості 

виробниками неоригінальних запчастин і витратних матеріалів є відомі 

виробники, які постачають комплектуючі на складальні конвеєри виробників 

автомобілів певних марок. Займаючись виробництвом для певної марки, 

тобто вироблені матеріали для даного виробника є оригінальними, вони 

виробляють запчастини і для інших марок, виробники яких не застосовують 

їх запчастини при випуску автомобілів, але при цьому якість запасних частин 

аналогічно оригінальним. При покупці таких запасних частин автолюбитель 

отримує якість, що не уступає якості оригінальних запчастин, при цьому 

отримує значну економію, різниця може доходити до 50%.  

Часто великі компанії торгують запчастинами використовують розкручену 

торгову марку, власну упаковку, при цьому виробляють оптову закупівлю 

неоригінальних запасних у виробників і продаючи їх під власною торговою 

маркою. Реалізацією неоригінальних запасних частин і витратних 

матеріалів займаються автомагазини, авторинки, авторемонтні 

майстерні, станції технічного обслуговування (останні неофіційні). 

Як же купити якісну неоригінальну запасну частину або витратний 

матеріал? Перше на що слід звернути увагу - ціна. Не купуйте дуже дешеві 

запчастини, прицінитися, визначте середню ринкову ціну, огляньте 

упаковку, саму деталь, перевірте маркування, пам'ятайте дешевизна це в 90% 

невідповідність нормам якості та безпеки. Радимо вам при покупці взяти з 

собою стару демонтовану деталь, шляхом простого порівняння ви зможете 

переконатися простим порівнянням, як то кажуть - знайди десять 

відмінностей. Врахуйте, виробники постійно удосконалює випускаються 

автомобілі. Велика ймовірність, що в рамках однієї серії і одного варіанта 



виконання автомобіля деякі вузли та агрегати можуть відрізнятися один 

від одного.  

При придбанні запасних частин вам необхідно надати продавцю повну 

інформацію про автомобіль. Коли справа стосується складних, дорогих 

запчастин за часту сервісні центри, ремонтні майстерні надають можливість 

придбати відновлені запчастини (двигун, коробку, генератор і так далі) з 

фірмовою гарантією.Такі деталі стали називати "неоригінальними", на 

відміну від деталей основних виробників, "оригінальних".  

У зв'язку з великою кількістю постачальників у авторемонтників 

немає чітких критеріїв для вибору запасних частин і визначення їх 

якості. 

Щоб припинити плутанину в визначеннях і ввести загальноприйняту 

термінологію, постанова комісії Євро-Глюза від 31.07.2002 р № 1400/2002 

вперше ввело в офіційний оборот раніше існуючий повсякденний термін 

"оригінальні запасні частини" 1 і новий термін "запасні частини відповідної 

якості" 2 , які, мабуть, увійдуть і в загальносвітову практику. 

Оригінальні запасні частини - запасні частини відповідної якості, що і 

компоненти, що використовуються для складання автомобілів, виготовлені 

відповідно до специфікацій та виробничими стандартами, наданими 

автокомпаніями для виробництва компонентів або запасних частин для 

відповідних автомобілів. 

Це включає запасні частини, виготовлені на тій же виробничій лінії, що і 

компоненти. Припускає, якщо інше не доведено, що деталі є оригінальними 

запасними частинами, якщо виготовлювач засвідчує, що деталі рівні за 

якістю компонентів, що використовуються для складання відповідних 

автомобілів і виготовлені відповідно до специфікації і виробничим 

стандартам автокомпанії. 

Існують три категорії оригінальних запасних частин. 

Перша категорія оригінальних запасних частин складається з деталей, які 

випускаються виробником автомобілів. 

Друга категорія оригінальних запасних частин відноситься до деталей, що 

поставляються виробником запасних частин виробнику автомобілів, який 

продає їх своїм дистриб'юторам 

Третя категорія оригінальних запасних частин складається i деталей, які не 

поставляються до відповідного постачальника автомобілів, але які тим не 

менш проводяться згідно з технічними умовами і виробничим стандартам, 

що надаються їм. 

Неоригінальні запасні частини - дві групи: 

- виготовляються відомими підприємствами без документації 

автокомпаній, але сертифіковані як запасні частини відповідної якості; 

- виготовляються безліччю підприємств без документації автокомпаній, 

необхідні якості документально не доведені. Неоригінальні запасні частини 

виробляються тільки для продажу на ринку. Далеко не всі оригінальні 

запасні частини мають аналоги серед неоригінальних запчастин. 

Найбільш широко представлені на ринку такі групи неоригінальних 

запасних частин, як: 

фільтри (масляні, паливні, повітряні); 



деталі гальмівної системи (колодки, диски, барабани, супорти, шланги, 

циліндри); 

підвіски, рульового управління (амортизатори, пружини, важелі, кульові 

опори, кермові тяги і їх наконечники, сайлент-блоки); 

деталі двигуна (сальники, прокладки, поршневі кільця, "вкладиші"); 

деталі системи охолодження (радіатори, помпи); 

деталі системи випуску (глушники); 

деталі системи запалювання і електроніки (свічки, дроти високої напруги, 

котушки, комутатори, датчики); 

деталі електрики (стартери і генератори, датчики, лампочки); 

деталі трансмісії: диски і корзини зчеплення, вижимні підшипники, 

хрестовини; 

моторні запчастини: поршневі кільця, "вкладиші", прокладки, сальники; 

приводні ремені. 

У кожній промислово розвинутій країні існує система стандартизації 

виробництв і сертифікації продукції, що реалізовується. Стандарти 

визначають норми якості продукції, що випускається, в тому числі і 

запчастин. Крім того, існують стандарти якості організації самого процесу 

виробництва. 

Загальноприйнятими є міжнародні стандарти системи якості ISO 9001, 

ISO 9002- Проводять сертифікацію різні компетентні і уповноважені 

державою організації, про що видається відповідне свідоцтво. На підставі 

подібних документів спеціальними органами видаються сертифікати 

відповідності продукції внутрішнім стандартам якості країни. У разі якщо в 

органу сертифікації виникають якісь сумніви з приводу якості продукції, він 

може провести випробування в пристосованих для цього умовах. 

Сертифікати відповідності призначені головним чином для кінцевих 

споживачів як свідоцтво якості і безпеки товару. Для торговців вони 

обов'язкові - їх відсутність у продавців може спричинити за собою штрафні 

санкції з боку державної торгової інспекції і викликати підозру у державних 

податкових структур. 

У торгівлі запасними частинами поширена практика продажу виробів 

одного виробника під абсолютно різними торговими марками, причому це 

стосується як оригінальних, так і неоригінальних запчастин. При цьому для 

неоригінальних часто використовується термін "перепакування". Оригінальні 

і неоригінальні запасні частини продаються під певними торговими марками, 

які можуть не збігатися з марками фактичних виробників (марка виробника 

зазвичай проставляється на самому виробі). 

На відміну від оригінальних запчастин, які за згодою їх виробників 

продаються під торговою маркою виробників техніки, неоригінальні запасні 

частини реалізуються під маркою їх вихідного продавця. 

Отже при виборі запасних части автослюсарю необхідно зважати на 

відповідність запчастин стандартам якості (наявність сертифікатів), а також 

ідентичність виробів оригінальним запасним частинам  відповідних 

виробників . У випадку необхідності  автослюсар повинен вміти купити 

якісну неоригінальну запасну частину або витратний матеріал. 

Питання для самоперевірки : 



1.На які групи поділяються  неоригінальні запасні частини? 

2. Наявність якого документа може підтвердити якість запасних частин 

авто біля? 

3.Які бувають оригінальні запасні частини? 

4. Як же купити якісну неоригінальну запасну частину або витратний 

матеріал? 


