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Ф 18-0401-А 
 

Директору ДП "ДержавтотрансНДІпроект" 
03113, м.Київ, пр-т Перемоги, 57 

ЗАЯВА 
НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ 

№____________ від ___.___.___ 
 

1 Заявник  

 для вітчизняного виробника – найменування, місцезнаходження виробника; 

для іноземного виробника – найменування, місцезнаходження представника виробника 

 
що є представником в Україні  
тільки для іноземного виробника найменування, місцезнаходження виробника 

 
просить провести роботи із затвердження типу   

поширення затвердження типу  №  

 наводять необхідне 

стосовно завершеного КТЗ  
 поетапно завершеного КТЗ  
 незавершеного КТЗ  
 КТЗ із завершеними і незавершеними варіантами наводять 

 КТЗ із поетапно завершеними і незавершеними варіантами необхідне 
 системи  
 КТЗ стосовно системи  
 компонента   
 вузла  
 

 

інформація щодо продукції: назва, торгове найменування, тип, варіант / версія (можливе посилання на каталог 

обладнання тощо) 

 

в обсязі вимог, визначеному  розділом ІІ додатка 4  

наводять 

необхідне 

розділом ІІІ додатка 4 

розділом ІІ додатка 4 з урахуванням додатка 11 

розділом ІІІ додатка 4 з урахуванням додатка 11 

розділом VІ додатка 4 (затвердження типу) 

Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання. 
 
2 Заявник зобов`язується: 
- виконувати всі вимоги Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та 
  обладнання; 
- надавати всю інформацію, визначену Порядком затвердження конструкції транспортних 
  засобів, їх частин та обладнання; 
- сплатити  всі  витрати за проведення робіт із затвердження типу. 
 
3 До заяви додаються (наводиться необхідне): 

- ___ примірники інформаційного документа для затвердження 
типу  

№ 

- інформаційну підшивку та комплект окремих затверджень та/або протоколів випробувань 

- ___ примірники зразків печаток (штампів), опис елементів захисту від підроблення 
  (за   наявності), назви посад, зразки підписів осіб, уповноважених підписувати сертифікати 
  відповідності 
- офіційний перелік обладнання, каталоги тощо (тільки для обладнання) 

- сертифікат(и) на систему управління якістю (за наявності) № 

- технічні умови на продукцію (тільки для вітчизняного виробника) № 

- настанова(и) щодо експлуатування чи користування КТЗ 
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4 Банківські реквізити заявника (для організацій): 
Р/р ………………………………………., Банк ………………………………………. 
МФО …………………………., код ЄДРПОУ …………………………. 
Індивідуальний податковий номер …………………………. 
Свідоцтво про реєстрацію …………………………. 
Платник податку на прибуток …………….……………. 
П.І.Б. контактної особи, відповідальної за заяву, телефон, e-mail ……………………. 
 
З обсягами та процедурами проведення робіт погоджуюсь. 

Усі розбіжності між мною і ДП "ДержавтотрансНДІпроект" вирішені. 
 
    
Керiвник (зазначити посаду)    
 пiдпис  ініціали, прізвище 

___.___.___ 
 

 


