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СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Порядок надання «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху» суб’єктам господарювання, що 
переобладнують колісні транспортні засоби  

для роботи на газових моторних паливах  
  

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 
________________  Віктор ГОРИЦЬКИЙ 
 
22.09.2021 

 
Чинний від 2021-09-23 

 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

1.1 Цей стандарт підприємства (далі – стандарт) установлює порядок, процедури, 
правила і вимоги стосовно : 

- отримання та застосування «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного 
засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» суб’єктами господарювання (далі – 
Замовники), що здійснюють переобладнання колісних транспортних засобів стосовно 
встановлення газобалонного обладнання та/або газодизельного обладнання для 
використання стисненого природного газу та/або зрідженого нафтового газу як моторного 
палива (далі - переобладнання КТЗ); 

- використання примірників Свідоцтва на номерних бланках. 
 

1.2 Стандарт застосовують під час:  
- оцінювання можливості Замовників забезпечувати процес переобладнання КТЗ;  
- проведення робіт з надання Замовникам Свідоцтва; 
- проведення робіт з надання Замовникам примірників оригіналу Свідоцтва на 

захищених номерних бланках; 
- перевірки забезпечення Замовниками відповідності застосування Свідоцтва. 
 
1.3  Стандарт поширюється на структурні підрозділи ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 

які задіяні у проведенні робіт, зазначених у п.1.2 цього стандарту.  
 
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного 

середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи 
вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями 

ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи 
вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з 
двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі 

ДСТУ 7434:2013 Колісні транспортні засоби. Вимоги безпеки до конструкції та 
технічного стану колісних транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому 
моторному паливі, та методи контролю  

ДСТУ ГОСТ 27577:2005 Газ природний паливний компримований для двигунів 
внутрішнього згоряння. Технічні умови (ГОСТ 27577-2000, IDT) 

ДСТУ EN 589:2017 Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та 
методи контролювання 
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ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні 
положення та словник термінів  

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) 
Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування 

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) 
Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій 

ГОСТ 949-73* Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на                     
Рр ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия  

ГОСТ 9731-79* Баллоны стальные бесшовные большого объёма для газов на        
Ру≤24,5 МПа (250 кгс/см2). Технические условия  

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском» 
СТП 01-0301:2021 Система управління якістю. Стандарти підприємства. Порядок 

розроблення, оформлення та обігу в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
СТП 07-0701:2021 Система управління якістю. Персонал і його компетентність 
СТП 09-0607:2021 Система управління якістю. Процедури розглядання скарг та спірних 

питань 
СТП 09-0703-2019 Система управління якістю. Інструкція щодо забезпечення 

конфіденційності інформації 
СТП 17-0301:2020 Система управління якістю. Порядок класифікації та позначання 

структурних підрозділів ДП «ДержавтотрансНДІпроект»  
ВРІ-ІО-Б2:2021 Інспектування. Процедура перевіряння процесу переобладнання 

колісних транспортних засобів для роботи на газових моторних паливах 
ВРІ 1.001-02:2021 Процедура контролю захищених бланків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
* втрачає чинність в Україні від 01.01.2022 
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3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 
 
3.1 У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять, 

установлені в Законі України «Про дорожній рух» [2], Постанові №1388 [4],  ДСТУ ISO 9000 
та ДСТУ ISO/IEC 17000. 

3.2 Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення 
позначених ними понять. 

3.2.1 документ про погодження 
Документ, що виданий спеціально уповноваженою організацією, в якому зазначається 

технічна можливість та умови (вимоги) переобладнання транспортного засобу з урахуванням 
того, що його конструкція повинна відповідати вимогам щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища та встановленим 
правилам і нормативам 

Примітка. Документ про погодження може бути оформлений: листом або іншим документом 
виробника транспортного засобу; висновком науково-технічної експертизи або іншим документом, 
виданим спеціально уповноваженою на це Кабінетом Міністрів України організацією. 

3.2.2 обов’язкові додатки до Свідоцтва 
Перелік моделей КТЗ та газобалонного обладнання, яке може застосовувати Замовник 

при переобладнанні КТЗ за умови відповідності КТЗ і ГБО вимогам нормативних документів 
та додатковим вимогам до конструкції і комплектації 

3.2.3 переобладнання колісних транспортних засобів та їхніх складових частин 
Зміна конструкції відповідно до визначень статті 32 Закону України «Про дорожній рух» 

[2] 
3.2.4 колісний транспортний засіб  
Транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який 

використовують для перевезення людей та/або вантажів, а також перевезення і приведення 
у дію під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для 
виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі 

3.2.5 Свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху та/або його примірник 

Документ, що надають  для реєстрації (перереєстрації) КТЗ, виготовлених або 
переобладнаних на підприємствах, що не спеціалізуються на серійному випуску КТЗ, до 
сервісних центрів МВС, який видає ДП «ДержавтотрансНДІпроект» чи Головний сервісний 
центр МВС України 

3.3 У цьому стандарті застосовано скорочені назви структурних підрозділів                  
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» згідно з СТП 17-0301, а також такі познаки та скорочення: 

3.3.1 Аналіз результатів проведених робіт 
Аналіз результатів проведених робіт щодо оцінювання можливості Замовника 

забезпечувати процес переобладнання колісних транспортних засобів для роботи на 
газовому моторному паливі та надання «Свідоцтва про погодження конструкції 
транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» (додаток Е)  

3.3.2 ВРІ 
Внутрішня робоча інструкція 
3.3.3 ВУ 
Випробувальне устатковання та спеціальне обладнання 
3.3.4 ГБКТЗ 
Газобалонний колісний транспортний засіб 
3.3.5 ГБО 
Газобалонне обладнання 
3.3.6 ГДО 
Газодизельне обладнання 
3.3.7  ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний 

інститут» 
3.3.8 ДВЗ 
Двигун внутрішнього згоряння 
3.3.9 Держпраці України 
Державна служба України з питань праці 
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3.3.10 Замовник  
Суб’єкт господарювання, що  має намір отримати чи отримав Свідоцтво від                               

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» і займається переобладнанням КТЗ для роботи на газових 
моторних паливах 

3.3.11 ЗВТ 
Засоби вимірювальної техніки 
3.3.12 ЗНГ 
Зріджений нафтовий газ 
3.3.13 ІО 
Орган з інспектування ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
3.3.14 КТЗ 
Колісний транспортний засіб 
3.3.15 МВС 
Міністерство внутрішніх справ України 
3.3.16 Мінінфраструктури  
Міністерство інфраструктури України 
3.3.17 НД 
Нормативний(-і) документ(-и) 
3.3.18 Постанова № 1388 [4] 
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження 

Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а 
також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 
моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних 
засобів та мопедів»  

3.3.19 Постанова № 607 [5] 
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 № 607 «Про затвердження 

Порядку переобладнання транспортних засобів»  
3.3.20 Примірники  Свідоцтва 
Примірники оригіналу Свідоцтва на захищених номерних бланках 
3.3.21 Свідоцтво 
Свідоцтво про погодження конструкції КТЗ щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху 
3.3.22 СВС 
Система відеоспостереження 
3.3.23 СПГ 
Стиснений природний газ. 
 
 
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
4.1 Згідно з Постановами № 1388 [4] та № 607 [5] Свідоцтво оформлюють спеціально 

уповноважені організації: ДП «ДержавтотрансНДІпроект»  та/або Головний сервісний центр 
МВС. 

 
4.2 Процедура надання Свідоцтва Замовнику, визначена цим стандартом, передбачає 

такі послідовно виконувані етапи: 
- оцінювання спроможності Замовника виконувати переобладнання КТЗ для роботи на 

газових моторних паливах відповідно до встановлених вимог з наданням йому Свідоцтва (за 
позитивних результатів проведеного оцінювання); 

- проведення моніторингу за процесом переобладнання КТЗ та дотриманням 
Замовником вимог щодо забезпечення відповідності застосування ним Свідоцтва. 

 
4.3 Свідоцтво терміном дії до двох років з обов’язковими додатками до нього надають 

Замовнику за позитивних результатів проведених робіт щодо оцінювання спроможності 
Замовника виконувати переобладнання КТЗ відповідно до Свідоцтва та за умови укладання 
договору, за яким Замовник бере на себе зобов'язання щодо забезпечення відповідності 
застосування Свідоцтва. 
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5 ПОРЯДОК НАДАННЯ СВІДОЦТВА 
 
5.1 Порядок надання Свідоцтва Замовнику передбачає: 
а) подання заявки на отримання Свідоцтва;  
б) прийняття заявки на отримання Свідоцтва, її попередній розгляд та реєстрація; 
в) аналізування заявки та додаткових відомостей, доданих до неї, складання 

результатів аналізування заявки та укладання господарського договору на виконання робіт 
щодо надання Свідоцтва; 

г) проведення інспектування процесу переобладнання КТЗ; 
д) аналізування одержаних результатів щодо можливості надання Свідоцтва та 

укладання господарського договору щодо забезпечення Замовником відповідності 
застосування Свідоцтва (за позитивних результатів аналізування); 

е) оформлення і затвердження Свідоцтва та обов`язкових додатків до нього; 
ж) оформлення примірників Свідоцтва та видача (надсилання) їх Замовнику. 
 
5.2 Подання заявки на отримання Свідоцтва 
5.2.1 Заявку на отримання Свідоцтва Замовник подає до 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» будь-яким із зазначених нижче способів: 
– особисто; 
– поштовим відправленням. 
5.2.2 Для отримання Свідоцтва Замовник подає до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 

заявку (за формою згідно з додатком Б) разом з додатковими відомостями, наведеними у 
додатках до неї.  

5.2.3 До заявки Замовник має надати копії документів, наведених у додатках В та Г. 
Примітка. Копії всіх сторінок доданих документів повинні бути завірені Замовником  відповідним 

написом про засвідчення копії документа та складатися зі слів «Згідно з оригіналом», найменування 
посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення 
копії, зокрема, відбитком печатки Замовника (за наявності). 

5.2.4 Разом із заявкою Замовник надає опис СВС, інформацію щодо можливості 
збереження відеофайлів, авторизаційні дані (логін та пароль) для віддаленого підключення 
до СВС суб'єкта господарювання.  

Примітка. СКРП ВЗМД передає авторизаційні дані для віддаленого підключення СВС суб'єкта 
господарювання до УКСІКБ. 

5.2.5 За потреби, ДП «ДержавтотрансНДІпроект» може запитати у Замовника 
додаткову інформацію. 

 
5.3 Прийняття заявки на отримання Свідоцтва, її попередній розгляд та 

реєстрація  
5.3.1 Заявки на паперовому носії інформації приймає та реєструє ВДІЗ УДІЗ 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»; 
5.3.2 Подану (надіслану) заявку та додані до неї документи надають на розгляд та 

накладання резолюції директору ДП «ДержавтотрансНДІпроект» або уповноваженій ним 
особі. 

5.3.3 СКРП ВЗМД здійснює перевірку комплектності поданих документів, контролює 
правильність  внесення даних в заявку та формує окрему справу, в якій надалі зберігатимуть 
копії та оригінали всіх документів, наданих Замовником, листування і внутрішні документи 
ВЗМД стосовно цього Замовника. 

 
5.4 Аналізування заявки та додаткових відомостей, доданих до неї, складання 

результатів аналізування заявки та укладання договору 
5.4.1 СКРП ВЗМД виконує: 
- перевірку правильності заповнення реквізитів Замовника; 
- аналізування документів, доданих до заявки; 
- визначає перелік документів, які додатково повинен надати Замовник, та мову їх 

викладення (за необхідності); 
-  складає документ за результатами аналізування заявки з відповідним висновком; 
- узгоджує терміни проведення окремих видів робіт. 
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5.4.2 Результати аналізування заявки Замовника на отримання Свідоцтва оформлюють 
за формою, наведеною у додатку Д, за підписом начальника НДЦВ, а у разі його відсутності 
– особи, яка його заміщує. Термін розгляду заявки та складання результатів не повинен 
перевищувати 10 (десять) робочих днів з дати її реєстрації. 

5.4.3 Якщо для проведення робіт необхідні додаткові документи чи відомості, 
поглиблена експертиза документів, інші непередбачені дії, ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
(СКРП ВЗМД) повідомляє про це Замовника і може подовжити термін розгляду заявки до 30 
(тридцяти) робочих днів з дати її реєстрації.  

5.4.4 Якщо за результатами розгляду заявки та доданих до неї документів буде 
визначено неможливість надання Свідоцтва, ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (СКРП ВЗМД) у 
письмовій формі надає Замовнику обґрунтовані зауваження щодо неможливості видачі 
Свідоцтва. 

5.4.5 Якщо Замовник у 10-денний термін після отримання зауважень щодо 
неможливості отримання Свідоцтва не повідомив про свої наміри щодо проведення 
коригувальних заходів, роботи з надання Замовнику Свідоцтва припиняють. 

5.4.6 У разі позитивних результатів аналізування заявки укладається договір (форма 
Ф СТП 10 0305.Д1, яку розміщено для доступу персоналу СКРП ВЗМД на сервері за 
адресою: \\file\1_001_НДЦВ\Начальник НДЦВ\ДокументиНДЦВ\СТП НДЦВ\СТП 10-0305 та 
форми\ФормиСТП 10-0305) на виконання науково-технічних робіт щодо оцінювання 
спроможності Замовника виконувати переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних 
паливах, який реєструють в журналі обліку (додаток Л).  

 
5.5 Проведення інспектування процесу переобладнання КТЗ 
5.5.1 Інспектування процесу переобладнання Замовником КТЗ проводять не пізніше ніж 

через 30 (тридцять) робочих днів після проведення Замовником оплати згідно з договором та 
повідомлення ІО щодо готовності Замовника до проведення інспектування (охоплюючи 
наявність підготовленого(-их) Замовником до проведення інспектування 
переобладнаного(-их) ним КТЗ). 

Роботи щодо проведення інспектування процесу переобладнання КТЗ на виробничій 
базі Замовника виконують згідно з вимогами, визначеними у ВРІ-ІО-Б2. 

5.5.2 Під час проведення інспектування може бути перевірено та/або оцінено: 
- оригінал правовстановлюючого  документа на виробничу базу чи договір оренди; 
- оригінал (за його наявності) та термін дії дозволу на початок виконання роботи 

підвищеної небезпеки та експлуатацію об`єкта, наданий Держпраці України, про відповідність 
суб’єкта господарювання чинним вимогам стосовно умов та охорони праці під час 
переобладнання КТЗ для роботи на СПГ та/або ЗНГ; 

- наявність оригіналів НД згідно з В.2 додатка В та оцінено їх достатність; 
- наявність технічних документів на переобладнання КТЗ відповідних моделей із 

застосуванням відповідного ГБО та оцінено їх достатність; 
- наявність внутрішньої робочої документації згідно з В.4 додатка В та оцінено її 

достатність; 
- наявність наказу щодо призначення особи, відповідальної за проведення робіт з 

переобладнання КТЗ, уповноваженої підписувати примірник Свідоцтва стосовно виконаного 
суб’єктом господарювання переобладнання КТЗ; 

- наявність наказу щодо підвищення кваліфікації персоналу, задіяному у 
переобладнанні КТЗ; 

- достатність кваліфікації, знань та досвіду персоналу, який переобладнує КТЗ для 
роботи на СПГ та/або ЗНГ, та проходження ними підготовки і навчання щодо особливостей 
конструкції, переобладнання, ремонту та обслуговування ГБО та/або ГДО КТЗ (що має бути 
підтверджено наявністю дипломів, сертифікатів, посвідчень тощо); 

– наявність і достатність у Замовника ЗВТ/ВУ, необхідних для переобладнання КТЗ, 
ремонту та обслуговування ГБО та/або ГДО КТЗ, які мають відповідати вимогам, наведеним 
в Г.1 додатка Г; 

– наявність та терміни дії свідоцтв про повірку ЗВТ чи свідоцтв про калібрування або 
протоколів калібрувань; 

– наявність та достатність у Замовника спеціального обладнання та устатковання, 
необхідного для переобладнання КТЗ, ремонту та обслуговування ГБО та/або ГДО КТЗ, які 
мають відповідати вимогам, наведеним в Г.3 додатка Г; 
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– функціювання та налаштування СВС суб’єкта господарювання на кожному посту з 
переобладнання відповідно до наданих авторизаційних даних (логін та пароль) та технічних 
вимог, визначених у додатку С. 

5.5.3 Може бути також проведено (згідно з ВРІ-ІО-Б2) відбирання, ідентифікацію та 
інспекційний контроль відібраного(-их) зразка(-ів) переобладнаного(-их) КТЗ. 

Примітка. СКРП ВЗМД може додати до програми інспектування інші аспекти. 
5.5.4 За результатами інспектування складають Звіт (за формою згідно з ВРІ-ІО-Б2), 

який передають до СКРП ВЗМД. 
 
5.6 Аналізування одержаних результатів щодо можливості надання Свідоцтва та 

укладання договору щодо забезпечення Замовником відповідності застосування 
Свідоцтва 

5.6.1 За результатами аналізування працівником СКРП ВЗМД заявки, доданих до неї 
документів та звіту з інспектування, складають Аналіз результатів проведених робіт (додаток 
Е) у двох примірниках, який підписує виконавець та затверджує начальник НДЦВ, а у разі 
його відсутності – особа, яка його заміщує (за умови, якщо вони не затверджували звіт з 
інспектування). 

5.6.2 У разі позитивного висновку в Аналізі результатів проведених робіт щодо 
можливості надання Свідоцтва укладається договір (форма Ф СТП 10 0305.Д2, яку 
розміщено для доступу персоналу СКРП ВЗМД на сервері за адресою: 
\\file\1_001_НДЦВ\Начальник НДЦВ\ДокументиНДЦВ\СТП НДЦВ\СТП 10-0305 та 
форми\ФормиСТП 10-0305) щодо забезпечення Замовником відповідності застосування 
Свідоцтва, який набуває чинності з дати надання Свідоцтва (договір реєструють в журналі 
обліку, який ведуть за формою, визначеною в додатку Л). 

5.6.3 За наявності невідповідностей та встановлення неможливості надання Замовнику 
Свідоцтва, СКРП ВЗМД надсилає йому Аналіз результатів проведених робіт з висновком 
щодо неготовності підприємства забезпечувати процес переобладнання КТЗ із переліком 
виявлених невідповідностей. В цьому випадку пункт 3.4 Аналізу результатів проведених 
робіт вилучають. 

5.6.4 Замовник в термін до 10 (десяти) робочих днів від дати отримання ним Аналізу 
результатів проведених робіт має вжити коригувальних заходів щодо виявлених 
невідповідностей, про що він повинен повідомити ДП «ДержавтотрансНДІпроект» письмово. 
У цьому разі СКРП ВЗМД визначає необхідний обсяг робіт для перевірки результативності 
коригувальних дій з урахуванням раніше виконаних робіт. 

5.6.5 У разі прийняття Замовником рішення про припинення ним робіт щодо отримання 
Свідоцтва, він в термін до 10 (десяти) робочих днів від дати отримання ним Аналізу 
результатів проведених робіт повинен письмово повідомити про це рішення 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект». За відсутності такого повідомлення роботи припиняють, а 
справу передають до архіву ВЗМД. 

 
5.7. Оформлення і затвердження Свідоцтва та обов`язкових додатків до нього 
5.7.1 За позитивних результатів аналізу виконаних робіт та укладання договору за 5.6.2 

СКРП ВЗМД оформлює Свідоцтво за формою А.1 додатка А та обов’язковий(-і) додаток(-ки) 
до нього за формою А.3 додатка А. За заявкою Замовника за формою И.1 додатка И, у разі 
потреби, СКРП ВЗМД оформлює примірник Свідоцтва за формою А.2 додатка А на 
доповнення до оригіналу документа про погодження. 

5.7.2 В обов`язковому додатку до Свідоцтва зазначають: категорію або модель КТЗ до 
переобладнання, склад комплекту ГБО, позначення та/або назви нормативних і технічних 
документів, вимоги безпеки до конструкції та складу комплектів ГБО, а також ГБКТЗ, в 
частині встановлення на них ГБО.  

5.7.3 Обов`язкові додатки до Свідоцтва оформлюють у двох примірниках та підписують 
відповідальний працівник СКРП ВЗМД та завідувач ВЗМД, а у разі його відсутності - 
заступник завідувача ВЗМД. 

 
5.8 Оформлення примірників Свідоцтва та видача (надсилання) їх Замовнику 
5.8.1 Замовник подає до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» заявку на отримання 

примірників Свідоцтва за формою, зазначеною у додатку Ж. До заявки Замовник надає 
додаток щодо ознайомлення з правилами використання примірників Свідоцтва та з формою 
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обов’язкового журналу реєстрації примірників Свідоцтва і прикладом його заповнення, які 
наведено у Ж.2 та Ж.3 додатка Ж. 

5.8.2 Заявку замовник подає до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» будь-яким із 
зазначених нижче способів: 

– особисто; 
– засобами електронного зв’язку; 
– поштовим відправленням. 
5.8.3 Заявки на паперовому носії інформації приймає та реєструє ВДІЗ УДІЗ 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»; 
5.8.4 Подану (надіслану) заявку надають на розгляд та накладання резолюції 

директору ДП «ДержавтотрансНДІпроект» або уповноваженій ним посадовій особі. 
5.8.5 Замовнику надають (надсилають) рахунок-фактуру, про що відповідальний 

працівник СКРП ВЗМД робить відповідний запис в журналі, який ведуть за формою, 
визначеною в додатку П. 

5.8.6 Після надходження 100% оплати, оформлюють примірники Свідоцтва на 
захищених номерних бланках (відповідно до ВРІ 1.001-02) із символьним позначенням 
«СвідГБА».  

5.8.7 СКРП ВЗМД веде облік виданих ним примірників Свідоцтва у журналах за 
формами, наведеними у додатках Н і П, а також організовує проведення моніторингу за 
процесом переобладнання КТЗ та дотриманням Замовником вимог щодо забезпечення ним 
відповідності застосування Свідоцтва (згідно з розділом 6). Номер наданого Свідоцтва 
реєструють у журналі за формою, наведеною у додатку Л. 

5.8.8 Примірники Свідоцтва, які видає ДП «ДержавтотрансНДІпроект», підписує 
директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект» чи уповноважена ним особа. 

5.8.9 Оформлені примірники Свідоцтва разом з обов`язковими додатками до нього, 
примірник Аналізу результатів проведених робіт та оформлений акт передання-прийняття 
наданих науково-технічних робіт надають (надсилають) Замовнику: 

а) особисто або його уповноваженому представнику (працівник, який видав Свідоцтво, 
засвідчує це своїм підписом на ксерокопії Свідоцтва, яке залишається у справі, або в інший 
прийнятний спосіб); 

б) поштовим відправленням на зазначену замовником в заявці адресу (працівник, який 
оформляв відправку кореспонденції, засвідчує це своїм підписом на ксерокопії Свідоцтва, 
яке залишається у справі, або в інший прийнятний спосіб із зазначенням дати відправлення). 

5.8.10 Комплект документів за 5.8.9 вважається прийнятим Замовником, якщо протягом 
10 робочих днів з дати отримання Свідоцтва засобами поштового зв’язку, або протягом 5 
робочих днів з дати отримання особисто, не були надані (надіслані) до 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» зауваги або обґрунтована відмова від його прийняття. 

5.8.11 Після видачі (надсилання) Замовнику комплекту документів за 5.8.9, 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» електронною поштою надсилає до Головного сервісного 
центру МВС в установленому порядку інформацію про надане Свідоцтво та видані 
примірники Свідоцтва для внесення відповідних даних до Єдиного державного реєстру МВС 
України та оприлюднює на офіційному сайті підприємства. 

 
5.9 Оформлення примірників Свідоцтва за повторною заявкою 
5.9.1 Для отримання примірників Свідоцтва Замовник подає нову заявку, до якої, для 

звітності про використані примірники, долучає копії заповнених сторінок журналу реєстрації 
наданих примірників Свідоцтва (див. Ж.3 додатка Ж). Кожна копія сторінки журналу повинна 
бути завірена написом про засвідчення копії документа та складатися зі слів «Згідно з 
оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її 
власного імені та прізвища, дати засвідчення копії, зокрема, відбитком печатки Замовника (за 
наявності). 

Надіслану Замовником повторну заявку на отримання примірників Свідоцтва СКРП 
ВЗМД бере до опрацювання за умови використання Замовником не менше 80 % примірників 
від попередньої партії отриманих примірників Свідоцтва та своєчасного надання 
(надсилання) до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» відповідної звітної інформації про їх 
використання. 

5.9.2 Заявку Замовник подає до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» будь-яким із 
зазначених нижче способів: 
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– особисто; 
– поштовим відправленням. 
5.9.3 Заявки на паперовому носії інформації приймає та реєструє ВДІЗ УДІЗ 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 
5.9.4 Подану (надіслану) заявку та додані до неї завірені копії заповнених сторінок 

журналу  реєстрації наданих примірників Свідоцтва (див. Ж.3 додатка Ж) надають на розгляд 
та накладання резолюції директору ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 

Примітка. У разі подання заявки на отримання примірника Свідоцтва на доповнення до 
оригіналу документа про погодження (див. додаток И), Замовник має додати до заявки його копію, 
завірену написом «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка 
засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії, зокрема, відбитком печатки 
Замовника (за наявності). 

5.9.5 Примірники Свідоцтва за новою заявкою надають Замовнику у разі позитивних 
результатів моніторингу відповідно до розділу 6, застосовуючи процедуру згідно з 5.8, та з 
урахуванням застороги за 5.9.1. 

5.9.6 У разі повторного звернення Замовника до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» з 
приводу придбання примірників Свідоцтва (у період дії Свідоцтва), Замовник отримує лише 
примірники Свідоцтва без обов`язкових додатків до нього. 

5.9.7 Суб'єкту господарювання (Замовнику), якому ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
видав Свідоцтво до введення в дію цього стандарту, примірники Свідоцтва за повторною 
заявкою надають за умови укладання з ним договору щодо забезпечення Замовником 
відповідності застосування Свідоцтва (форма Ф СТП 10 0305.Д2). 

 
5.10 Оформлення та затвердження обов`язкових додатків до чинного Свідоцтва у 

разі внесення до них змін 
5.10.1 За необхідності внесення Замовником змін в процес переобладнання, на які не 

поширюється дія Свідоцтва (зміна виду газового палива, зміна категорій КТЗ, що 
переобладнуються, тощо), Замовник інформує листом про це 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 

СКРП ВЗМД у такому випадку проводить роботи відповідно до 5.5-5.8 з наданням 
нового Свідоцтва. 

5.10.2 За необхідності внесення Замовником змін до номенклатури застосовуваних 
комплектів ГБО та/або складу комплектів ГБО, які потребують відповідного коригування 
додатків до Свідоцтва, Замовник подає заявку щодо розроблення нових або змінених 
сторінок обов`язкового додатка до Свідоцтва (додаток Р). 

5.10.3 Заявку Замовник подає до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» будь-яким із 
зазначених нижче способів: 

– особисто; 
– засобами електронного зв’язку; 
– поштовим відправленням. 
5.10.4 Заявки на паперовому носії інформації приймає та реєструє ВДІЗ УДІЗ 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект»; 
5.10.5 Подану (надіслану) заявку та додані до неї документи надають на розгляд та 

накладання резолюції директору ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 
5.10.6 Рахунок-фактуру на оплату робіт щодо розроблення нових або змінених сторінок 

обов`язкового додатка до Свідоцтва надають (надсилають) Замовнику, про що 
відповідальний працівник СКРП ВЗМД робить відповідний запис на заявці. 

5.10.7 Після надходження 100% оплати оформлюють нові або змінені сторінки 
обов’язкового додатка до Свідоцтва згідно з 5.7.3.  

 
5.11 Розрахунки між ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та Замовником  
5.11.1 Оплату робіт із надання Замовнику Свідоцтва здійснюють на підставі договорів, 

укладених між ДП «ДержавтотрансНДІпроект» і Замовником. 
5.11.2 Оплату робіт з надання Замовнику Свідоцтва проводять за попередньою 100% 

оплатою. 
5.11.3 Вартість робіт визначають відповідно до затвердженої трудомісткості робіт та 

кошторису витрат. 
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5.11.4 Вартість робіт може бути переглянуто у зв'язку зі зміною цін, тарифів, заробітної 
плати та розмірів податків і відрахувань. 

5.11.5 У разі розірвання договору за ініціативою Замовника оплаті підлягають фактично 
виконані роботи згідно з оформленим актом передання-прийняття виконаних робіт. 

 
5.12 Повідомлення Замовника щодо змін з боку ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
5.12.1 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (СКРП ВЗМД) заздалегідь повідомляє своїх 

Замовників, яким видав Свідоцтво, щодо будь-яких законодавчих та інших змін стосовно 
процесу видачі Свідоцтва і визначає строки для запровадження Замовниками зазначених 
змін для приведення їхньої діяльності щодо переобладнання КТЗ та застосування Свідоцтва 
у відповідність до змінених вимог. 

5.12.2 СКРП ВЗМД забезпечує перевіряння Замовника для забезпечення впевненості в 
тому, щодо після запровадження змін діяльність щодо переобладнання КТЗ та застосування 
Свідоцтва відповідатиме новим/зміненим вимогам. 

 
 
6 ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАМОВНИКОМ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

СВІДОЦТВА  
6.1 Забезпечення відповідності застосування Свідоцтва 
З метою забезпечення Замовником виконання вимог законодавства, безпечності 

переобладнання КТЗ за вимогами Свідоцтва та контролю за використанням примірників 
Свідоцтва ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (СКРП ВЗМД) організовує та здійснює моніторинг 
за процесом переобладнання КТЗ та дотриманням Замовником вимог щодо забезпечення 
ним відповідності застосування Свідоцтва, а також вживає інших заходів, зокрема: 

а) аналізує заявки Замовника на отримання примірників Свідоцтва; 
б) вимагає від Замовника звітування за використані примірники Свідоцтва; 
в) здійснює відеоспостереження за процесом переобладнання КТЗ; 
г) контролює відповідність застосування Замовником Свідоцтва; 
д) аналізує результати робіт щодо забезпечення Замовником відповідності 

застосування Свідоцтва; 
е) застосовує, за потреби, процедури призупинення та поновлення дії чи скасування 

Свідоцтва тощо. 
 
6.2 Звітування Замовника за використані примірники Свідоцтва 
Замовник у строк до 10 (десяти) робочих днів звітує перед 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за кожен виданий примірник Свідоцтва шляхом надання його 
електронної копії з заповненою заявою про відповідність конструкції переобладнаного КТЗ та 
складу встановленого комплекту ГБО вимогам Свідоцтва та обов`язкових додатків до нього, 
форма яких наведена у додатку А (копія може бути надана у вигляді електронної бази даних 
з можливістю передачі в хмарні сервіси). На кожній копії Свідоцтва замовник зазначає 
інформацію про початок процесу переобладнання у форматі ЧЧ.ММ/ГГ:ХХ 
(число.місяць/години:хвилини). 

 
6.3 Спостереження за процесом переобладнання КТЗ та складання результатів 

спостереження. 
6.3.1 Замовник повинен мати у власному користуванні засоби фототехніки, 

відеофіксації робіт з переобладнання КТЗ, а також засоби електронного інформаційного 
зв’язку з ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 

6.3.2 СВС суб’єкта господарювання повинна відповідати технічним вимогам, 
визначеним у додатку С. 

6.3.3 СКРП ВЗМД вибірково, не менше ніж один раз на місяць, перевіряє та аналізує 
надану Замовником інформацію щодо будь-якого примірника Свідоцтва з заповненою 
заявою про відповідність конструкції переобладнаного КТЗ та складу встановленого 
комплекту ГБО вимогам Свідоцтва та обов`язкових додатків до нього, використовуючи СВС 
та інші доступні можливості та інформацію. Перевіряють зокрема: 

– правильність реквізитів Свідоцтва (номер, дата тощо); 
– можливість ідентифікувати об’єкт перевірки шляхом співставлення ідентифікаційного 
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номера (VIN) і державного реєстраційного номера КТЗ за електронною копією Свідоцтва з 
заповненою заявою, журналом (форма Ж.3 додатка Ж), фотодокументами, відеофайлами; 

– дотримання процедури переобладнання та відповідність часових параметрів 
відеофіксації зазначеним Замовником на копії Свідоцтва; 

– правильність і повнота оформлення Свідоцтва; 
– відповідність обсягів переобладнаних КТЗ технологічній спроможності виробничої 

бази Замовника (інформацію про використані примірники Свідоцтва порівнюють з кількістю 
КТЗ, що можуть бути переобладнані, відповідно до технологічної спроможності та наявного 
персоналу Замовника протягом одного місяця, розрахунок орієнтовної сумарної кількості 
переобладнаних КТЗ зазначають в Аналізі результатів проведених робіт – додаток Е). 

6.3.4 Крім наведених в 6.3.3-6.3.4, СКРП ВЗМД здійснює спостереження за допомогою 
таких додаткових методів: 

- аналізування копій звітів, наданих Замовником про видані примірники Свідоцтва; 
- аналізування скарг, рекламацій, аналізування інформації про сертифіковані та 

зареєстровані КТЗ після переобладнання; 
- аналізування виконання Замовником своїх зобов’язань за договором щодо 

забезпечення відповідності застосування Свідоцтва (надання актуалізованих копій 
документів щодо змін статусу, персоналу, адреси, терміну дії свідоцтв про повірку ЗВТ чи 
свідоцтв про калібрування або протоколів калібрувань тощо). 

6.3.5 Якщо під час вибіркової перевірки інформації про відповідність конструкції 
переобладнаного КТЗ, складу встановленого комплекту ГБО, ідентифікаційних ознак КТЗ 
тощо встановлено факт невідповідного застосування Свідоцтва, СКРП ВЗМД звертається до 
Замовника засобами електронного зв’язку для з’ясування причин виявлених 
невідповідностей. Якщо надані пояснення (або їх відсутність) не спростовують допущену 
невідповідність, СКРП ВЗМД розпочинає процедуру призупинення дії Свідоцтва згідно з 
6.5.1. 

6.3.6 СКРП ВЗМД оформлює результати спостереження за застосуванням Свідоцтва 
за формою журналу Ф 10-0305-К.2 (журнал може бути оформлений у вигляді електронної 
бази даних з можливістю передачі в хмарні сервіси). 

6.3.7 Замовник повинен забезпечити зберігання документів, відеоматеріалів щодо 
підтвердження проведення робіт з переобладнання КТЗ відповідно до вимог законодавства 
України та строком зберігання не менше, ніж 30 (тридцять) робочих днів з дати застосування 
примірника Свідоцтва.  

6.3.8 У разі, якщо за результатами робіт зі спостереження за застосуванням Свідоцтва 
виявлено невідповідність, Замовник має зберігати відеоматеріал доти, поки не представить 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» докази впровадження коригувальних дій і не отримає від 
нього підтвердження щодо їх прийнятності та результативності. 

 
6.4 Аналізування результатів робіт щодо забезпечення відповідності 

застосування Свідоцтва 
6.4.1 По закінченню річного терміну з дати надання  Свідоцтва, за результатами 

проведеного моніторингу дотримання Замовником вимог щодо забезпечення ним 
відповідності застосування Свідоцтва, оформлюють звіт за формою Ф 10-0305-К.1. Звіт 
затверджує начальник НДЦВ, а у разі його відсутності – особа, яка його заміщує. 

6.4.2 Зазначений у 6.4.1 звіт може бути оформлено позапланово у разі настання 
обставин, за яких: 

– дію Свідоцтва може бути призупинено; 
– дію Свідоцтва може бути поновлено після виконання Замовником коригувальних дій, 

які визнано ДП «ДержавтотрансНДІпроект» результативними. 
6.4.3 Якщо висновок звіту за формою Ф 10-0305-К.1 передбачає проведення 

позачергового інспектування Замовника, укладають договір (форма Ф СТП 10 0305.Д3, яку 
розміщено для доступу персоналу СКРП ВЗМД на сервері за адресою: 
\\file\1_001_НДЦВ\Начальник НДЦВ\ДокументиНДЦВ\СТП НДЦВ\СТП 10-0305 та 
форми\ФормиСТП 10-0305) на виконання науково-технічних робіт щодо інспектування 
процесу переобладнання КТЗ та реєструють його в журналі (додаток Л). 

 
6.5 Призупинення та поновлення дії, скасування Свідоцтва 
6.5.1 Призупинення дії Свідоцтва 
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6.5.1.1 Дію Свідоцтва може  бути призупинено, якщо за результатами робіт зі 
спостереження за застосуванням Свідоцтва встановлено наявність невідповідностей чи 
порушень, а саме: 

а) виявлено, що переобладнання не відповідає вимогам законодавства України, НД та 
конструкторській документації; 

б) виявлено невідповідності в конструкції переобладнаних КТЗ вимогам чинних НД та 
технологічної документації; 

в) порушено вимоги технологічного процесу переобладнання, методів контролю та 
випробовування (наприклад – не проведено опресування ГБО чи ГДО за відсутності 
повітряного компресора або не проведено регулювання ДВЗ переобладнаного ГБКТЗ за 
відсутності газоаналізатора) тощо; 

г) Замовником внесено зміни до процесу переобладнання, технічної документації, які 
можуть вплинути на відповідність конструкції переобладнаних КТЗ, без попереднього 
узгодження з ДП «ДержавтотрансНДІпроект»; 

д) виявлено, що Замовник не впровадив СВС та/або не забезпечив безперервний (у 
робочий час) on-line доступ ДП «ДержавтотрансНДІпроект» до СВС, СВС не відповідає 
технічним вимогам, визначеним в додатку С; 

е) Замовник не дотримує/порушує процедури звітування за використані примірники 
Свідоцтва, ведення записів в журналі реєстрації примірників Свідоцтва (за формою, 
визначеною в Ж.3 додатка Ж); 

Виявлені порушення документують у звіті за формою Ф 10-0305-К.1. 
6.5.1.2 Замовник, після отримання від ДП «ДержавтотрансНДІпроект» зазначеного звіту 

з висновком про призупинення дії виданого Свідоцтва, повинен негайно призупинити 
переобладнання КТЗ, не використовувати примірники Свідоцтва та прозвітувати за їх 
використання до дати призупинення. 

6.5.1.3 Замовник повинен усунути невідповідності і причини їх виникнення та 
представити ДП «ДержавтотрансНДІпроект» докази впровадження коригувальних дій у 
місячний термін. Усі витрати на проведення коригувальних заходів та організацію контролю 
за їх виконанням несе Замовник. 

6.5.1.4 СКРП ВЗМД в триденний термін від дати затвердження звіту готує листа з 
інформацією щодо призупинення дії Свідоцтва, який, після підписання директором 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», надсилають до уповноважених органів МВС. 

6.5.1.5 Інформацію про призупинення дії Свідоцтва ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
оприлюднює також на офіційному сайті підприємства. 

 
6.5.2 Поновлення дії Свідоцтва  
6.5.2.1 У разі надання Замовником доказів усунення невідповідностей, які призвели до 

призупинення дії Свідоцтва, причин їх виникнення та впровадження коригувальних дій у 
місячний термін, СКРП ВЗМД проводить роботи по спостереженню за застосуванням 
Свідоцтва (роботи зі спостереження оформлюють звітом відповідно до Ф 10-0305-К.1). 

Дію Свідоцтво поновлюють за позитивного висновку звіту (Ф 10-0305-К.1). 
СКРП ВЗМД в триденний термін від дати затвердження звіту готує листа з інформацією 

щодо поновлення дії Свідоцтва, який, після підписання директором 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», надсилають до уповноважених органів МВС, а Замовнику - 
звіт (додаток К.1) з висновком про поновлення. 

6.5.2.2 Інформацію про поновлення дії Свідоцтва ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
оприлюднює на офіційному сайті підприємства. 

 
6.5.3 Скасування Свідоцтва 
6.5.3.1 Свідоцтво скасовують в таких випадках (не обмежуючись цим переліком): 
а) якщо за результатами робіт зі спостереження за застосуванням Свідоцтва 

встановлено наявність порушень а саме: спотворення звітної інформації щодо проведених 
робіт з переобладнання КТЗ Замовником, фальшування копії заяви про відповідність 
конструкції переобладнаного КТЗ та складу встановленого комплекту ГБО вимогам 
Свідоцтва, в результаті чого виникли сумніви стосовно будь-якого питання, пов’язаного з 
фактом проведення робіт з переобладнання КТЗ за їх відсутності на переобладнанні чи 
систематичного подання недостовірних даних, які виявлено за допомогою автоматизованих 
ЗВТ, фото- та відео документів; 
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б) Замовник не надав докази усунення невідповідностей, виявлених за результатами 
робіт по спостереженню за застосуванням Свідоцтва та які призвели до призупинення дії 
Свідоцтва, причин виникнення цих невідповідностей та впровадження коригувальних дій у 
місячний термін; 

в) у разі появи нових/змінених вимог стосовно процесу видачі Свідоцтва Замовник не 
може забезпечити відповідність своєї діяльності щодо переобладнання КТЗ та застосування 
Свідоцтва новим/зміненим вимогам у визначений ДП «ДержавтотрансНДІпроект» строк; 

г) відмова Замовника розв'язати проблеми/усувати невідповідності, які призвели до 
призупинення дії Свідоцтва, протягом періоду часу, визначеного 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», або результати розв'язання зазначених проблем/усунення 
невідповідностей є негативними; 

д) Замовник у письмовій формі офіційно звернувся до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» з 
проханням скасувати Свідоцтво. 

6.5.3.2 СКРП ВЗМД  в триденний термін від дати затвердження звіту готує листа з 
інформацією щодо скасування Свідоцтва, який, після підписання директором 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект», надсилають Замовнику. До Головного сервісного центру 
МВС в установленому порядку надсилають інформацію про скасування Свідоцтва і 
анульовані примірники Свідоцтва для внесення відповідних даних до Єдиного державного 
реєстру МВС України. 

6.5.3.3 Замовник, після отримання звіту (Ф 10-0305-К.1) з висновком про скасування 
Свідоцтва, повинен негайно припинити переобладнання КТЗ, не використовувати примірники 
Свідоцтва та прозвітувати за їх використання до дати його скасування. 

6.5.3.4 Інформацію про скасування виданого Свідоцтва та про анульовані примірники 
Свідоцтва ДП «ДержавтотрансНДІпроект» оприлюднює на офіційному сайті підприємства. 

6.5.4 Умови (підстави) для призупинення чи поновлення дії та скасування Свідоцтва 
зазначають в договорі (Ф СТП 10 0305.Д2). 

 
 
7 ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ  

 
7.1 Загальні положення 
Вимоги до персоналу, обов’язки, права, відповідальність працівників 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» стосовно проведення ними робіт щодо надання Замовнику 
Свідоцтва та забезпечення контролю за відповідністю його застосування визначають 
організаційно-розпорядчими документами, посадовими інструкціями зазначених працівників 
та цим стандартом. 

Відповідальність за організацію процесу та проведення робіт щодо надавання 
Свідоцтва Замовнику, моніторингу за процесом переобладнання КТЗ та дотриманням 
Замовником вимог щодо забезпечення ним відповідності застосування Свідоцтва несе ВЗМД 
в особі завідувача ВЗМД. 

Загальну відповідальність за функціювання та моніторинг процесу та проведення робіт 
щодо надавання Свідоцтва Замовнику несе начальник НДЦВ. 

 
7.2 Вимоги до кваліфікації персоналу 
7.2.1 Персонал повинен мати вищу технічну освіту, стаж не менше трьох років практичної, 

науково-дослідної чи дослідно-конструкторської роботи, пов'язаної з експлуатацією, 
розроблянням, досліджуванням, випробовуванням чи сертифікацією КТЗ та їхніх складових 
частин. 

 
7.3 Компетентність  
Компетентність персоналу, який залучають до проведення робіт, забезпечують згідно з 

СТП 07-0701. 
 
7.4 Неупередженість 
Персонал, залучений до проведення робіт з наданням та забезпечення відповідності 

застосування Свідоцтва, повинен діяти неупереджено, щоб забезпечувати довіру до їхньої 
діяльності та Свідоцтва. Неупередженість зобов’язує персонал правдиво, об’єктивно і точно 
відображати діяльність, пов’язану з Свідоцтвом. Неупереджений персонал не має обманної, 
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негативної, заздалегідь сформованої думки або упередженого ставлення до будь-якого 
Замовника. 

Персонал, який залучають до робіт з проведення робіт з наданням та забезпечення 
відповідності застосування Свідоцтва, повинен бути незалежним у своїй діяльності, вільним 
від упередженості та конфлікту інтересів, зокрема має бути забезпечена його незалежність 
від будь-якого комерційного, фінансового та іншого виду тиску з боку замовника або інших 
заінтересованих сторін, який міг би впливати на результати робіт. 

 
 
8. ДОДЕРЖАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 
8.1 Працівники ДП «ДержавтотрансНДІпроект», які задіяні у проведенні робіт 

щодо надання Замовнику Свідоцтва та забезпечення контролю за відповідністю його 
застосування: 

– не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, безпосередньо або 
опосередковано, для здійснення впливу на дії чи рішення працівників 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші 
неправомірні цілі; 

– під час виконання своїх зобов'язань не здійснюють дії, що кваліфікуються 
законодавством України як дача/отримання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а 
також дії, що порушують вимоги  антикорупційного законодавства України; 

– відмовляються від стимулювання їх шляхом отримання грошових сум, подарунків, 
безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому 
пункті способами, або будь якого впливу на працівників ДП «ДержавтотрансНДІпроект», що 
ставить їх в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником 
будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони; 

– визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх 
дотримання. При цьому докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових 
відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають 
взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. 
 

8.2 Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, 
розуміють, зокрема: 

– надання невиправданих переваг порівняно з іншими контрагентами; 
– надання будь-яких гарантій; 
– прискорення існуючих процедур; 
– інші дії, що виконує працівник ДП «ДержавтотрансНДІпроект», залучений до 

проведення робіт щодо надання Замовнику Свідоцтва та забезпечення контролю за 
відповідністю його застосування, в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з 
принципами прозорості та відкритості взаємин із контрагентом або його представником. 

 
8.3 Працівникам ДП «ДержавтотрансНДІпроект», які задіяні у проведенні робіт 

щодо надання Замовнику Свідоцтва та забезпечення контролю за відповідністю його 
застосування, заборонено: 

- використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим 
можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі 
використовувати будь-яке державне майно, майно або кошти ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
в приватних інтересах; 

-розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію 
з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових 
повноважень та професійних обов’язків; 

- використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків 
або окремих політиків. 
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9 СКАРГИ ТА СПІРНІ ПИТАННЯ 
 
Розглядання та розв'язання скарг, пов'язаних з проведенням робіт за цим стандартом, 

а також вирішення спірних питань здійснюють відповідно до процедур СТП 09-0607. 
 
 

10 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» повинне забезпечувати конфіденційність інформації, 

що становить комерційну або професійну таємницю, згідно з СТП 09-0703. 
 
 

РОЗРОБНИКИ:   

Заступник завідувача ВЗМД  

 

Микола НАЗАРЕНКО 

 

Завідувач СГБА ВЗМД 
 

Сергій ТИМОШЕНКО 

ПОГОДЖЕНО:   

Заступник директора з наукової роботи 

 

Заступник директора з якості 

 

Начальник НДЦВ  

 

Начальник НМНЦ 

 

Завідувач ВЗВД 

 

Олексій КЛИМЕНКО 

 

Тетяна КОВЄШНІКОВА 

 

Володимир АГЕЄВ  

 

Сергій МАРЦИНЧИК 

 

Зоя ДЕГТЯР 

 

Завідувач ВУЯ 
  

Михайло БЕЗРОДНИЙ 

 

Завідувач ВДБТ НСМ 

 

Завідувач СЗК 

 

Сергій ТАРАБАН 

 

Юлія СНІГУР 
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ДОДАТОК А 
(обов`язковий) 

 

ФОРМИ СВІДОЦТВ (ПРИМІРНИКІВ) ТА ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДОДАТКА ДО СВІДОЦТВА 
 

А.1 Форма Свідоцтва (примірника) про погодження конструкції транспортних 
засобів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, що надається власнику КТЗ, з 
копією сторінки обов’язкового додатка 

Ф 10-0305-А.1 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» 

(ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ») 
03113,м.Київ, просп. Перемоги‚ 57                                                                           тел. 456-3030‚ факс 455-6791 
http://www.insat.org.ua                                                                                                  e-mail:info@insat.org.ua 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388 та постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2010 № 607 свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху оформлюються ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Мінінфраструктури України чи Головним 
сервісним центром МВС. 

CВІДОЦТВО №  
     про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 

Назва та юридична адреса суб’єкта господарювання, що здійснює переобладнання 
 колісних транспортних засобів (КТЗ): 

             _________________________________________________________________________ 
назва та юридична адреса 

Адреса виробничої бази суб’єкта господарювання, де виконуються роботи з переобладнання КТЗ: 
             _________________________________________________________________________ 

адреса виробничої бази 

 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Мінінфраструктури України погоджує переобладнання КТЗ 

категорій ______________ для роботи на стисненому природному газі та/або зрідженому  

              позначки категорій 

нафтовому газі за умови відповідності конструкції переобладнаних КТЗ вимогам нормативних і 
технічних документів та додатковим вимогам безпеки згідно з цим Свідоцтвом та обов’язковими 
додатками до нього.  

Суб’єкт господарювання на кожний переобладнаний КТЗ надає примірник оригіналу цього 
Свідоцтва разом із витягом - завіреною ним копією обов’язкового додатка, який відповідає 
конструкції переобладнаного КТЗ.  

Свідоцтво чинне до ____._______.20___ 
 

  Директор                                                                            
  ДП «ДержавтотрансНДІпроект»                                                 ____________                       __________________    

                                                                                                                місце  печатки                           підпис                                                         ім’я, прізвище 

              ____._______20___  

 
 

Інформація щодо оформлених ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Свідоцтв направлена до 
 Головного сервісного центру МВС України та розміщена на веб-сайті інституту. 

 
Для перевірки чинності цього Свідоцтва та отримання роз`яснень можна звертатися за тел./факс (044) 456-56-30 або e-mail: gas@insat.org.ua 
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Загальні вимоги 
до газобалонного обладнання та газобалонних КТЗ 

 
Під час переобладнання КТЗ  

1. Суб’єкт господарювання має забезпечити відповідність спеціального обладнання 
(газобалонного обладнання, далі – ГБО) та газобалонного КТЗ (далі – ГБКТЗ) зазначеним в 
обов’язковому додатку до Свідоцтва вимогам Правил ООН № 67 (для роботи ДВЗ на ЗНГ), 
Правил ООН № 110 (для роботи ДВЗ на СПГ), Правил ООН № 115, ДСТУ 7434:2013, 
нормативних і технічних документів виробників ГБО. Допускається застосовувати газовий 
балон (балони) та інші елементи ГБО лише типів, затверджених згідно з Правилами ООН 
№ 67 (для роботи ДВЗ на ЗНГ) та Правилами ООН № 110 (для роботи ДВЗ на СПГ), про що 
свідчить марковання балона (балонів) та елементів ГБО. 

2. Суб’єкт господарювання після переобладнання виконує перевірку герметичності ГБО його 
опресуванням, перевіряє відповідність вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у від-
працьованих газах ГБКТЗ вимогам ДСТУ 4277:2004.  

3. За результатами виконання робіт з переобладнання та перевірок за п.1-2 цього Свідоцтва  
суб’єкт господарювання оформлює акт приймання-передачі транспортного засобу за 
формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388, в якому до 
позначення моделі КТЗ додає індекс виду переобладнання «– ЗНГ» або «– СПГ», 
документує склад фактично встановленого ГБО, що має відповідати складу ГБО, 
зазначеному в обов’язковому додатку до цього Свідоцтва. 

4. До комплекту документів ГБКТЗ суб’єкт господарювання повинен додати доповнення до 
настанови з експлуатації, що стосується особливостей експлуатації ГБО. 

 
Під час оцінки відповідності ГБКТЗ перевіряють відповідність ГБО і його встановлення на 
ГБКТЗ згідно з вимогами пункту 25 (роботи ДВЗ на ЗНГ) або пункту 34 (роботи ДВЗ на СПГ) 
таблиці розділу V додатку 4 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх 
частин та обладнання (наказ Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521). Типи (моделі) елементів 
ГБО повинні відповідати типам (моделям), зазначеним в обов’язковому додатку до цього 
Свідоцтва.  
 

Заява  
про відповідність конструкції переобладнаного КТЗ та  складу встановленого комплекту 

ГБО вимогам Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху  

Уповноважена особа_______________________________, яка підписалася нижче, засвідчує, що КТЗ                                                      

                                                                    назва суб’єкта господарювання 

Реєстраційний № Ідентифікаційний номер транспортного засобу: 
 

переобладнано на виробничій базі ____________________________________ з дотриманням вимог 
адреса виробничої бази 

нормативних і технічних документів, додаткових вимог безпеки до конструкції КТЗ та складу 
комплекту ГБО, зазначених в цьому Свідоцтві та обов’язковому додатку до Свідоцтва ___________ , 
що відповідає конструкції переобладнаного КТЗ. (номер сторінки) 

 

 

 
 

____________________________________________                                                                         ______________                               ________________________
 

Посада уповноваженої особи суб’єкта                                                                                                           підпис                                                      ініціали, прізвище 

 господарювання, що виконав переобладнання                                                                                                                             ____._______20___    
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Це   Свідоцтво   надано  з  урахуванням   результатів  проведеного  Органом  з  інспектування 
 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» інспектування на виробничій базі суб’єкта господарювання процесів  переобладнання  КТЗ  і  

перевіряння  конструкції  та  технічного  стану  КТЗ  відповідно  до  вимог  ДСТУ EN ISO/IEC  17020:2019 
 «Оцінювання відповідності.  Вимоги  до  роботи  різних  типів органів  інспектування». 
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А.2 Форма Свідоцтва (примірника) про погодження конструкції транспортних засобів 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на доповнення до оригіналу документа про 
погодження 

 
Ф 10-0305-А.2 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» 

(ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ») 
03113,м.Київ, просп. Перемоги‚ 57                                                                           тел. 456-3030‚ факс 455-6791 
http://www.insat.org.ua                                                                                                  e-mail:info@insat.org.ua 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388 та постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2010 № 607 свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху оформлюються ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Мінінфраструктури України чи Головним 
сервісним центром МВС. 

CВІДОЦТВО №  
     про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 

Назва та юридична адреса суб’єкта господарювання, що здійснює переобладнання 
 колісних транспортних засобів (КТЗ): 

             _________________________________________________________________________ 
назва та юридична адреса 

 

Адреса виробничої бази суб’єкта господарювання, де виконуються роботи з переобладнання КТЗ: 
             _________________________________________________________________________ 

адреса виробничої бази 

 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Мінінфраструктури України погоджує переобладнання КТЗ 

категорії ____________ для роботи на стисненому природному газі  або  зрідженому  нафтовому 
                        позначка категорії 

газі за умови відповідності конструкції переобладнаного КТЗ вимогам документа про 
погодження № ____ від ___.___.20__ р. та вимогам нормативних і технічних документів, 
зазначених у ньому. 

Суб’єкт господарювання надає на переобладнаний КТЗ заповнений примірник оригіналу 
цього Свідоцтва на доповнення до наявного у власника транспортного засобу оригіналу 
документа про погодження, яким погоджено можливість переобладнання цього КТЗ.  

Свідоцтво чинне до ____._______.20___ 
 

  Директор                                                                            
   ДП «ДержавтотрансНДІпроект»                                                     ____________                           _______________    

                                                                                                                місце  печатки                           підпис                                                         ім’я, прізвище 

              ____._______20___ 

 
 

Інформація щодо оформлених ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Свідоцтв направлена до 
 Головного сервісного центру МВС України та розміщена на веб-сайті інституту. 

 
Для перевірки чинності цього Свідоцтва та отримання роз`яснень можна звертатися за тел./факс (044) 456-56-30 або e-mail: gas@insat.org.ua 
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Загальні вимоги 
до газобалонного обладнання та газобалонних КТЗ 

 
Під час переобладнання КТЗ  

1. Суб’єкт господарювання має забезпечити відповідність спеціального обладнання 
(газобалонного обладнання, далі – ГБО) та газобалонного КТЗ (далі – ГБКТЗ) зазначеним у 
документі про погодження переобладнання транспортного засобу вимогам Правил ООН № 67 
(для роботи ДВЗ на ЗНГ), Правил ООН № 110 (для роботи ДВЗ на СПГ), Правил ООН № 115, 
ДСТУ 7434:2013, нормативних і технічних документів виробників ГБО. Допускається 
застосовувати газовий балон (балони) та інші елементи ГБО лише типів, затверджених згідно 
з Правилами ООН № 67 (для роботи ДВЗ на ЗНГ) та Правилами ООН № 110 (для роботи ДВЗ 
на СПГ), про що свідчить марковання балона (балонів) та елементів ГБО. 

2. Суб’єкт господарювання після переобладнання виконує перевірку герметичності ГБО його 
опресуванням, перевіряє відповідність вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих 
газах ГБКТЗ вимогам ДСТУ 4277:2004.  

3. За результатами виконання робіт з переобладнання та перевірок за п.1-2 цього Свідоцтва  
суб’єкт господарювання оформлює акт приймання-передачі транспортного засобу за 
формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388, в якому до 
позначення моделі КТЗ додає індекс виду переобладнання «– ЗНГ» або «– СПГ», 
документує склад фактично встановленого ГБО, що має відповідати складу ГБО, 
зазначеному у документі про погодження переобладнання транспортного засобу. 

4. До комплекту документів ГБКТЗ суб’єкт господарювання повинен додати доповнення до 
настанови з експлуатації, що стосується особливостей експлуатації ГБО. 

 
Під час оцінки відповідності ГБКТЗ перевіряють відповідність ГБО і його встановлення на 
ГБКТЗ згідно з вимогами пункту 25 (для роботи ДВЗ на ЗНГ) або пункту 34 (для роботи ДВЗ на 
СПГ) таблиці розділу V додатку 4 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх 
частин та обладнання (наказ Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521). Типи (моделі) елементів 
ГБО повинні відповідати типам (моделям), зазначеним у документі про погодження 
переобладнання транспортного засобу вимогам.  
 

Заява  
про відповідність конструкції переобладнаного КТЗ та  складу встановленого комплекту 

ГБО вимогам Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху  

Уповноважена особа___________________________________, яка підписалася нижче, засвідчує, що 
КТЗ                                                       

                                                                    назва суб’єкта господарювання 

Реєстраційний № Ідентифікаційний номер транспортного засобу: 
 

переобладнано на виробничій базі _____________________________________ з дотриманням вимог 
адреса виробничої бази 

нормативних і технічних документів, додаткових вимог безпеки до конструкції КТЗ та складу 
комплекту ГБО, зазначених в цьому Свідоцтві та документі про погодження _______, від __.__.20__ р., 
яким погоджено можливість переобладнання цього КТЗ.  (номер) 

  

  ____________________________                                                                     ______________                                        _____________________  
 

Посада уповноваженої особи суб’єкта                                                                                           підпис                                                      ініціали, прізвище 

 господарювання, що виконав переобладнання                                                                                                                                   ____._______20___                                                                                                       
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Це   Свідоцтво   надано  з  урахуванням   результатів  проведеного  Органом  з  інспектування 
 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» інспектування на виробничій базі суб’єкта господарювання процесів  переобладнання  КТЗ  і  

перевіряння  конструкції  та  технічного  стану  КТЗ  відповідно  до  вимог  ДСТУ EN ISO/IEC  17020:2019 
 «Оцінювання відповідності.  Вимоги  до  роботи  різних  типів органів  інспектування». 
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                                                                                                                                                    Обов'язковий додаток  до свідоцтва № ___  від  ______, чинного до _________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Стор. ___  

 
Перелік 

моделей КТЗ та газобалонного обладнання, яке може застосовувати _________________________ при переобладнанні КТЗ для роботи на   _________________,  
                                                                                                                       назва суб’єкта господарювання                                                                                                вид газового палива 

        за умови відповідності КТЗ і ГБО вимогам нормативних документів та додатковим вимогам до конструкції і комплектації, наведеним у цьому додатку 
 

Категорія або модель КТЗ 
 до переобладнання 

Склад  
комплекту ГБО 

Позначення та/або назви нормативних і 
технічних документів 

Додаткові вимоги безпеки до конструкції та складу комплектів ГБО, 
а також ГБ КТЗ, в частині встановлення на них ГБО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вірно:  
_______________ Завідувач ВЗМД______________ 
                                       посада 

 
____________             _____________________ 
   підпис                          ініціали, прізвище 

  
______________ Провідний інженер СКРП__________ 
                                      посада 

 
____________             ____________________ 
   підпис                          ініціали, прізвище 

 
Для перевірки чинності цього додатка і Свідоцтва та отримання роз`яснень можна звертатися за тел./факс  (044) 456-56-30 або e-mail: gas@insat.org.ua 
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ДОДАТОК Б 
(обов’язковий) 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА 
Ф 10-0305-Б 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
просп. Перемоги 57, м. Київ, 03113 

 
 
 
 

ЗАЯВКА  
 
 

на отримання «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо  
забезпечення безпеки дорожнього руху» для переобладнання колісних транспортних засобів 

 для роботи на стисненому природному газі та/або зрідженому нафтовому газі  
 

  

 найменування суб’єкта господарювання (далі — Замовник) 

в особі  

 посада та прізвище, ім'я, по батькові  
просить провести роботи щодо оцінювання можливості Замовника забезпечувати процес 
переобладнання колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) для роботи на газових моторних 
паливах, та за позитивними результатами надати Замовнику «Свідоцтво про погодження 
конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» (далі - 
Свідоцтво).  

Додатки до заявки: 
- додаткові відомості до заявки; 
- копію свідоцтва платника податку; 
- завірена копія правовстановлюючого документу на виробничу базу чи договір оренди; 
- завірена копія дозволу Держпраці України (за наявності) на виконання роботи підвищеної 

небезпеки та експлуатацію об`єкта, про відповідність суб’єкта господарювання чинним 
вимогам стосовно умов та охорони праці під час переобладнання КТЗ для роботи на 
стисненому природному газі (далі – СПГ) та/або зрідженому нафтовому газі (далі – ЗНГ) 

- завірені копії титульних сторінок наявних нормативних та технічних документів, а також 
внутрішньої робочої документації і наказу [згідно з переліком документів та документації, які 
повинен мати Замовник для отримання Свідоцтва для переобладнання КТЗ для роботи на 
газових моторних паливах]; 

- завірені копії сторінок дипломів, сертифікатів, посвідчень, що підтверджують 
кваліфікацію персоналу; 

- завірені копії свідоцтв про повірку ЗВТ чи свідоцтв про калібрування або 
протоколів калібрувань (згідно з переліком ЗВТ/ВУ, які повинен мати Замовник  для 
отримання Свідоцтва для переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах; 

- завірені копії сторінок технічних паспортів спеціального обладнання та устатковання 
(тільки титульна сторінка та сторінки з технічними характеристиками спеціального 
обладнання та устатковання); 

- завірені копії сторінок договору зі сторонньою організацією щодо визначення вмісту 
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах двигунів ГБКТЗ (за наявності) та/або 
договору на проведення перевірки герметичності ГБО та/або ГДО КТЗ опресуванням (за 
наявності). У разі використання газового балону (-ів) високого тиску (повітряного чи для 
інертного газу) з понижуючим редуктором високого тиску та манометром для опресування 
ГБО, що працює на ЗНГ, має бути надано фотографії газового (-их) балону (-ів) з газовим 
редуктором (в цілому) та чітка фотографія місця таврування балона (-ів). 

- опис СВС, можливості збереження відеофайлів не менше ніж 30 днів, авторизаційні дані 
(логін та пароль) для віддаленого підключення до СВС суб'єкта господарювання. 

 
 
 

  Керівник                                              _______                        _______________ 
                                            підпис                                   ініціали, прізвище 
___._________. 20___р.          
 

М. П. 
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Додаток до заявки 
 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ДО ЗАЯВКИ  
 

1 Повна назва та юридична адреса Замовника: 
  
  

2 Скорочена назва Замовника (за наявності): 
  
  

3 Адреса виробничої бази Замовника: 
  
  

4 Поштова адреса Замовника: 
  
  

5 Банківські реквізити Замовника:  
  
  
  
  

6 Міжміський телефонний код та номер телефона/факса:     
 Контактний  мобільний  телефон: 
 е-mail: 
  
  

7 Вид газового моторного палива, для роботи на якому планують переобладнувати КТЗ: 
       ЗНГ -   
       СПГ -   
 ЗНГ та СПГ -   
  

8 Перелік   моделей   КТЗ,  які   планують переобладнувати для  роботи  на газових 
 моторних паливах 
  
  
  

9 Перелік ГБО, яке планують застосовувати під час переобладнання КТЗ (із зазначенням 
виду газового моторного палива) 

  
  
  

10 Відповідність системи відеоспостереження 
технічним вимогам, визначеним у 
додатку С СТП 10-0305 

 Так 
 Ні 

11 Дані для віддаленого підключення до СВС 
суб'єкта господарювання (ІР-адреса та 
порт, авторизаційні дані тощо) 

 

Примітка.  Переліки моделей КТЗ та ГБО (п. 8 та 9) дозволено надавати на окремих                        
аркушах.      

 
                                 Керівник               _______                ________________ 
                                          підпис                                        ініціали та прізвище 

 
                                Головний бухгалтер   _______                _______________ 
                                          підпис                                       ініціали та прізвище 
 ___.________. 20___р. 
            М.П. 
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ДОДАТОК В 
(обов’язковий) 

 
ПЕРЕЛІК 

документів, які повинен мати Замовник для отримання «Свідоцтва про погодження 
конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» для 

переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах, а також вимоги до його 
персоналу 

 

В.1 Дозвільні документи 
Правовстановлюючий документ на виробничу базу чи договір оренди; 
Дозвіл (за наявності) на початок виконання роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію 

об`єкта, наданий Держпраці України, про відповідність суб’єкта господарювання чинним 
вимогам стосовно умов та охорони праці під час переобладнання КТЗ для роботи на СПГ 
та/або ЗНГ. 

 
В.2 Нормативні документи 
Правила ООН № 67 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: 
I. специального оборудования транспортных средств категорий М и N, двигатели которых 

работают на сжиженном нефтяном газе 
II. транспортных средств категорий М и N, оснащенных специальным оборудованием для 

использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива, в отношении установки такого 
оборудования 

Правила ООН № 110 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: 
I. Элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели 

которых работают на компримированном природном газе (КПГ) и/или сжиженном природном газе 
(СПГ) 

II. Транспортных средств в отношении установки элементов специального оборудования 
официально утвержденного типа для использования в их двигателях компримированного 
природного газа (КПГ) и/или сжиженного природного газа (СПГ) 

Правила ООН № 115 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: 
І. специальных модифицированных систем СНГ (сжиженный нефтяной газ), 

предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях 
которых используется СНГ; 

ІІ. специальных модифицированных систем КПГ (компримированный природный газ), 
предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях 
которых используется КПГ 

ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання 
димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями1) 

ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання 
вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що 
працюють на бензині або газовому паливі 

ДСТУ 7434:2013 Вимоги безпеки до конструкції та технічного стану колісних транспортних 
засобів, двигуни яких працюють на газовому моторному паливі, та методи контролю 

ДСТУ ГОСТ 27577:2005 Газ природний паливний компримований для двигунів внутрішнього 
згоряння. Технічні умови (ГОСТ 27577-2000, IDT) 2) 

ДСТУ EN 589:2017 Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та 
методи контролювання3) 

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов  на Рр ≤ 19,6 МПа 
(200 кгс/см2). Технические условия (Балони сталеві малого і середнього об'єму для газів на Рр ≤ 
19,6 МПа (200 кгс/см2). Технічні умови) *,2) 

ГОСТ 9731-79 Баллоны стальные бесшовные большого объёма для газов на Ру≤24,5 МПа 
(250 кгс/см2). Технические условия (Балони сталеві безшовні великого об'єму для газів на Ру ≤ 
24,5 МПа (250 кгс/см2). Технічні умови) *,2) 

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті 
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       НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» 

Примітка. До заявки долучають копії титульних сторінок наявних нормативних та технічних 
документів 

 
В.3 Технічні документи 
Замовник повинен мати технічні документи на переобладнання КТЗ відповідних моделей із 

застосуванням відповідного газобалонного обладнання [ТУ У**, комплект(-и) робочих креслень 
на переобладнання КТЗ**, настанови щодо експлуатації, інструкції з монтування, каталоги ГБО 
та/або ГДО, програмне забезпечення з налагодження ГБО та/або ГДО тощо]. 

 
В.4 Внутрішня робоча документація та накази  
В.4.1 Внутрішня робоча документація: 
 - журнал реєстрації договорів та актів виконаних робіт  щодо переобладнання КТЗ для 

роботи на газових моторних паливах; 
- журнал  реєстрації  актів приймання-передачі КТЗ за формою, наведеною в додатку 

№ 3 3) або № 4 2) до постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), та зняття з обліку автомобілів, 
автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх 
типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 
транспортних засобів та мопедів»;  

- журнал реєстрації наданих примірників Свідоцтва та сторінок обов’язково додатка (або 
номеру документу про погодження на переобладнання КТЗ);  

- журнал реєстрації рекламацій (претензій). 
Примітка. До заявки долучають копії титульних сторінок внутрішньої робочої документації 
 
В.4.2 Наказ щодо призначення особи, відповідальної за проведення робіт з 

переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах, уповноваженої підписувати 
примірник Свідоцтва стосовно виконаного суб’єктом господарювання переобладнання КТЗ. 

В.4.3 Наказ щодо підвищення кваліфікації персоналу задіяному у переобладнанні КТЗ для 
роботи на газових моторних паливах. 

 
В.5 Забезпеченість оргтехнікою та засобами відеоспостереження  
В.5.1 Забезпеченість копіювальною технікою (копіювальним апаратом та сканером), відео- 

та фототехнікою (відеокамерою, цифровим фотоапаратом тощо) та засобами зв’язку 
(телефоном, факсимільним зв’язком, електронною поштою) для оперативної передачі 
інформації щодо переобладнання КТЗ до ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 

 
В.6 Вимоги до персоналу 
Замовник повинен мати кваліфікований персонал, який пройшов підготовку та навчання 

щодо особливостей конструкції, переобладнання, ремонту та обслуговування ГБО та/або ГДО 
КТЗ (що має бути підтверджено наявністю дипломів, сертифікатів, посвідчень тощо). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________ 
*  втрачає чинність в Україні від 01.01.2022  
** за наявності 
1) Для Замовників, які планують переобладнувати КТЗ для роботи за газодизельним циклом. 
2) Для Замовників, які планують переобладнувати КТЗ для роботи на СПГ та/або за газодизельним 
циклом. 
3) Для Замовників, які планують переобладнувати КТЗ для роботи на ЗНГ. 
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ДОДАТОК Г 
(обов’язковий) 

 
ПЕРЕЛІК 

ЗВТ, спеціального обладнання та устатковання, які повинен мати Замовник для       
отримання «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху» для переобладнання КТЗ для роботи на                  
газових моторних паливах 

 
Г.1 Перелік ЗВТ, необхідного для переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних 

паливах, ремонту та обслуговування ГБО та/або ГДО КТЗ повинен принаймні включати:  
а)  чотирьохкомпонентний газоаналізатор1,2); 
б)  димомір, який має відповідати вимогам ДСТУ 42763); 
в) штангенциркуль; 
г)  лінійка металева довжиною не менше ніж 500 мм; 
д)  ключ динамометричний. 
Примітка. До заявки долучають копії сторінок технічних паспортів ВУ (тільки титульна сторінка та 

сторінки з технічними характеристиками спеціального обладнання та устатковання) 
 
Г.2 ЗВТ повинні бути повірені/калібровані (мати свідоцтва  про повірку ЗВТ чи свідоцтва про 

калібрування або протоколи калібрувань) згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність». 

 
Г.3 Перелік спеціального обладнання та устатковання, необхідного для переобладнання 

КТЗ для роботи на газових моторних паливах, ремонту та обслуговування ГБО та/або ГДО КТЗ 
повинен принаймні включати:  

а) прилади для перевірки зовнішньої герметичності ГБО та/або ГДО (течешукач горючих 
газів). Можна користуватись омилюванням після установки ГБО; 

б) повітряний компресор (з максимальним тиском повітря) - 1,6 МПа   (16 кгс/см2) 1) 
Замість повітряного компресора (з  максимальним  тиском  повітря) – 1,6 МПа (16 кгс/см2) – 
допускається застосовувати балон високого тиску з понижуючим редуктором та манометрами, 
така система дозволяє проводити опресування газобалонного обладнання переобладнаного 
КТЗ 
та/або  

   повітряний компресор (з максимальним тиском повітря) – 19,6 МПа (200 кгс/см2) 2,3); 
в) прилади для налагодження і регулювання газової та/або газодизельної апаратури з 

мікропроцесорним керуванням подачі газового моторного палива. 
 
Г.4 Договір зі сторонньою організацією щодо визначення вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах двигунів ГБКТЗ (якщо Замовник не має власного газоаналізатора і ці 
роботи тимчасово планує виконувати у сторонній організації). До договору має бути надано 
копії паспорту газоаналізатора та свідоцтва про його повірку/калібрування. 

 
Г.5 Договір зі сторонньою організацією на проведення перевірки герметичності ГБО та/або 

ГДО КТЗ опресуванням (якщо Замовник не має власного повітряного компресора і ці роботи 
тимчасово планує виконувати у сторонній організації). До договору має бути надано копії:  

- паспорту повітряного компресора; 
- дозволу сторонній організації на початок виконання роботи підвищеної небезпеки та 

експлуатацію об`єкта, наданого Держпраці України (або його територіальним управлінням), про 
право проведення робіт щодо перевіряння ГБО та/або ГДО КТЗ опресуванням. 

 
 
 

________ 
    1) Для Замовників, які планують переобладнувати КТЗ для роботи на ЗНГ. 
    2) Для Замовників, які планують переобладнувати КТЗ для роботи на СПГ. 
    3) Для Замовників, які планують переобладнувати КТЗ для роботи на за газодизельним циклом. 
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ДОДАТОК Д 
(обов’язковий) 

 
ФОРМА ДОКУМЕНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУВАННЯ 

ЗАЯВКИ ЗАМОВНИКА НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА 
 

Ф 10-0305-Д 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник НДЦВ 

      ___________            ___________ 
                             підпис                                   ініціали, прізвище 

«__»  _______  20__ 
  

Результати 
аналізування Заявки від __.__.__ № ____ Замовника на отримання 

«Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху» 

та висновок за Заявкою 
 
1. Загальні відомості 
 

1.1 Загальною підставою для проведення робіт є СТП 10-0305 «Порядок надання 
«Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху» суб’єктам господарювання, що переобладнують колісні транспортні засоби 
для роботи на газових моторних паливах». 

 

1.2 Виконавець 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Відділ технічного забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту 
 
1.3 Замовник 
_____________________________________________________________________ 

назва та адреса Замовника 

 
2. Аналізування заявки від __.__.____ № _____ ___________________  на   

                                назва Замовника        

отримання «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху» (далі – Свідоцтво) 

 
Ч.ч. Результати аналізування Відповідність 

(так/ні) 
1 Перевірка правильності заповнення заявки Замовника так/ні 
2 Перевірка правильності заповнення реквізитів Замовника так/ні 
3 Перевірка наявності правовстановлюючого документу на виробничу 

базу чи договору оренди. 
Перевірка Дозволу Держпраці України (за наявності) на виконання 
роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію об`єкта та його 
відповідність чинним вимогам стосовно умов та охорони праці під час 
переобладнання КТЗ для роботи на СПГ та/або ЗНГ. 

 
 

так/ні 

4 Перевірка чинності правовстановлюючого документу чи договору 
оренди або дозволу на виробничу базу.  

 
так/ні 

5 Перевірка наявності копій титульних сторінок нормативних та  
технічних документів (згідно Додатку В СТП 10-0305) 

 
так/ні 

6 Перевірка наявності копій внутрішньої робочої документації і наказу 
(згідно Додатку В СТП 10-0305) 

 
так/ні 

7 Перевірка наявності копій сторінок дипломів, сертифікатів, посвідчень, 
що підтверджують кваліфікацію персоналу  

 
так/ні 
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Ч.ч. Результати аналізування Відповідність 
(так/ні) 

8 Перевірка свідоцтв  про повірку ЗВТ чи свідоцтв про калібрування або 
протоколів калібрувань законодавчо регульованого ЗВТ, наявності 
копій сторінок технічних паспортів спеціального обладнання та 
устаткування (згідно Додатку Г СТП 10-0305) 

 
так/ні 

9 Перевірка наявності копій сторінок договору зі сторонньою 
організацією щодо визначення вмісту забруднюючих речовин у 
відпрацьованих газах двигунів ГБКТЗ (за наявності) та/або договору 
на проведення перевірки герметичності ГБО та/або ГДО КТЗ 
опресуванням (за наявності) 

 
 

так/ні/ 
не 

 застосовано 
10 Відповідність системи відеоспостереження технічним вимогам, 

визначеним у додатку С СТП 10-0305 
так/ні 

11 Перевірка опису системи відеоспостереження так/ні 
12 Перевірка наявності і на всіх сторінках підпису Замовника та відбитків 

печатки (за наявності)  
 

так/ні 
 
 

3. Висновок: 
3.1 Укласти договір (Ф СТП 10 0305.Д1); 
3.2 Повідомити Замовника про невідповідності для проведення коригувальних дій; 
3.3 Припинити роботи за заявкою; 
3.4 Інше:___________________________ 

Примітка: Непотрібне закреслити. 
 
 
 

                        Завідувач ВЗМД                           _______                ______________ 
            посада                                                   підпис                                ініціали, прізвище 

 
                        Завідувач УКСІКБ                           _______                ______________ 

            посада                                                   підпис                                ініціали, прізвище 
 

                                Провідний інженер СКРП                     __________                      ________________ 
        посада                                                    підпис                             ініціали, прізвище 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СТП 10-0305:2021 
 
 

 28

ДОДАТОК Е 
(обов’язковий) 

 

ФОРМА ДОКУМЕНТУВАННЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ  
ПРОВЕДЕНИХ РОБІТ ЩОДО НАДАННЯ СВІДОЦТВА  

 
 

Ф 10-0305-Е 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник НДЦВ 

      ___________            ___________ 
                             підпис                                   ініціали, прізвище 

«__»  _______  20__ 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Аналіз 
результатів проведених робіт щодо оцінювання можливості Замовника забезпечувати 

процес переобладнання колісних транспортних засобів для роботи на газових моторних 
паливах та надання «Свідоцтва про погодження конструкції  

транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» 
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1 Загальні відомості 

1.1 Загальною підставою для проведення робіт є постанови Кабінету Міністрів України від 
07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), та 
зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі 
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, 
інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» та від 21.07.2010 № 607 «Про 
затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів», згідно з якими свідоцтва про 
погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 
оформлюються ДП «ДержавтотрансНДІпроект» Мінінфраструктури України чи Головним 
сервісним центром МВС.  

1.2 Керівним документом для проведення робіт є СТП 10-0305 «Порядок надання 
«Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху» суб’єктам господарювання, що переобладнують колісні транспортні засоби 
для роботи на газових моторних паливах». 

1.3 Роботи щодо оцінювання можливості Замовника забезпечувати процес 
переобладнання колісних транспортних засобів для роботи на газових моторних паливах та 
надання «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху» проводились згідно з договором від __.__.20__р. №______. 

1.4 Виконавець 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект». Адреса: 03113, просп. Перемоги 57, м. Київ, Україна. 
1.5 Замовник 

_______________________________________________________________________ 
назва та адреса Замовника 

 

1.6 Роботи  з інспектування процесу переобладнання були проведені Органом з 
інспектування (ІО) ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (атестат акредитації № 70025, тип А, 
наданий НААУ). 

2 Результати інспектування процесу переобладнання КТЗ для роботи на газовому 
моторному паливі наведено в звіті № ____ інспектування від __.__.20__р у 
______________________________________. 
                              назва Замовника 

3 Узагальнена інформація щодо Замовника. 

3.1 Правовстановлюючій документ на виробничу базу:______________________. 

3.2 Кваліфікація персоналу________________:_______________________________. 
                                                              назва Замовника 

3.3 Інформація щодо функціонування та налаштування СВС суб’єкта 
господарювання на кожному посту з переобладнання відповідно до наданих 
авторизаційних даних та технічних вимог:_______________________________________. 

3.4 Розрахунок орієнтовної кількості переобладнаних газобалонних КТЗ відповідно 
до технологічної спроможності та наявного персоналу за один календарний 
місяць:__________________________________________________________. 

4 Висновок: 

4.1 Оформити Свідоцтво і обов’язкові додатки до нього; 
4.2 Повідомити Замовника про невідповідності для проведення коригувальних дій; 
4.3 Відмовити Замовнику у наданні Свідоцтва; 
4.4 Інше:___________________________ 
 
 

                        Завідувач ВЗМД                           _______                ______________ 
            посада                                                   підпис                                ініціали, прізвище 

 
                        Завідувач УКСІКБ                           _______                ______________ 

            посада                                                   підпис                                ініціали, прізвище 
 

                                Провідний інженер СКРП                     __________                      ________________ 
        посада                                                    підпис                                 ініціали, прізвище 
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ДОДАТОК Ж 
(обов’язковий) 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ПРИМІРНИКІВ СВІДОЦТВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ 

ВЛАСНИКАМ КТЗ З КОПІЄЮ СТОРІНКИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДОДАТКА, ТА ПРАВИЛА 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІРНИКІВ СВІДОЦТВА 

 
Ж.1 Форма заявки на отримання примірників Свідоцтва, що надаються власникам 

КТЗ, з копією сторінки обов’язкового додатка 
Ф 10-0305-Ж 

 

 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 просп. Перемоги 57, м. Київ, 03113 

ЗАЯВКА  
на отримання примірників «Свідоцтва про погодження конструкції  

транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» для  
переобладнання КТЗ для роботи на СПГ та/або на ЗНГ, що надаються  

власникам КТЗ з копією сторінки обов’язкового додатка  
 

1  
 найменування суб’єкта господарювання (далі — Замовник) 

в особі  
 посада та прізвище, ім'я, по батькові  

просить надати  (______________ ) примірників «Свідоцтва про погодження конструкції  
                             кількість примірників  

транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» (далі – примірники 
Свідоцтва)  №________ чинного до ___.____.20__ р.  

 
номер свідоцтва платника податку Замовника та індивідуальний податковий номер  

 

Міжміський телефоний код та номер телефона/факса:  
контактний  мобільний  телефон:                                                                            е-mail:  

Ж.2 Правила використання примірників Свідоцтва, що надаються власникам КТЗ, з 
копією сторінки обов’язкового додатка  

1 Номер бланка заповненого примірника Свідоцтва, марка, модель та ідентифікаційні 
ознаки КТЗ, сторінка обов’язкового додатка, початок процесу переобладнання у форматі 
ЧЧ.ММ/ГГ:ХХ (число.місяць/години:хвилини), дата надання примірника Свідоцтва мають бути 
зафіксовані Замовником у обов’язковому реєстраційному журналі Замовника, що надає ці 
примірники Свідоцтва власникам переобладнаних КТЗ (за формою Ж.3). 

2 Зіпсовані примірники Свідоцтва не обмінюють на нові, а зберігають у Замовника 
протягом терміну дії Свідоцтва, про що роблять запис у реєстраційному журналі в колонці 
примітка. 

3 Невикористані примірники Свідоцтва, після закінчення терміну їх дії до ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект» не повертають, а списують, про що роблять запис у 
реєстраційному журналі в колонці примітка. 

4 Суб’єкт господарювання надає на кожний переобладнаний КТЗ примірник оригіналу 
цього Свідоцтва разом із витягом - завіреною ним копією сторінки обов’язкового додатка, яка 
відповідає конструкції переобладнаного КТЗ. 

5 Для отримання примірників Свідоцтва Замовник подає до 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» заявку, до якої для звітності про використані примірники 
Свідоцтва долучає копії сторінок журналу, які повинні бути завірені написом про засвідчення 
копії документа та складатися зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого 
підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії, 
зокрема, відбитком печатки Замовника (за наявності). 

Примітка. Примірники Свідоцтва надають за умови укладання договору щодо забезпечення 
Замовником відповідності застосування Свідоцтва. 

Керівник                                       _______       ________________ 
             підпис                ініціали та прізвище 

Головний бухгалтер      _______       _______________ 
              підпис                    ініціали та прізвище 
        ____.__________.20__  р. 
                   М. П. 
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Додаток до заявки 
 

       Ж.3  Форма обов’язкового журналу та приклад його заповнення 
 

Журнал 
реєстрації  примірників Свідоцтва № ______ , чинного до ___.____.20__ р., та сторінок 

обов’язкового додатка (або номера документа про погодження) 
    

Ч.ч
. 

№  
бланка 

примірника 
Свідоцтва 

Марка, модель КТЗ, 
 ідентифікаційні  

ознаки КТЗ 

Реєстраці
йний  

номер КТЗ

Вид 
 газу 
(СПГ 
або 
ЗНГ) 

№ сторінки 
обов’язкового 
додатка або  

№ і дата 
документа 

про 
погодження 

ЧЧ.ММ/ГГ:ХХ 
початку 
процесу 

переобладна
ння 

Дата 
видачі 
примі-
рника 
Свідо-
цтва 

Примітка 

1 010001 ВАЗ-2101,  
ХТН210100034675

77 

АА 6459 
АЕ 

ЗНГ Стор. № 4 20.09/09:00 
 

21.09.
2021 

 

2 010002 Chevrolet Evanda, 
Y7C69ZZZ7629765

88 

АС 1098 
КЕ 

СПГ Висновок  
НТЕ 

№ 564892 
від 

01.10.2021 

02.10/08:30 
 

04.10.
2021 

Зіпсований 

3 010003 - - - -  - Списаний 
4         
         

 
З правилами та формою обов’язкового  
журналу ознайомлений і згоден      
 
 
                                     Керівник                 _______                      ________________ 
                 підпис                                ініціали та прізвище 
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ДОДАТОК  И 
(обов’язковий) 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ПРИМІРНИКА СВІДОЦТВА НА ДОПОВНЕННЯ ДО 

ОРИГІНАЛУ ДОКУМЕНТА ПРО ПОГОДЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ  
ПРИМІРНИКА СВІДОЦТВА 

 
 
И.1 Форма заявки на отримання примірника Свідоцтва на доповнення до оригіналу 

документа про погодження 
Ф 10-0305-И 

 
 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 просп. Перемоги 57, м. Київ, 03113 

ЗАЯВКА 
на отримання примірника «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» для переобладнання КТЗ для роботи на 

стисненому природному газі та/або на зрідженому нафтовому газі на доповнення до 
оригіналу документа про погодження  

 
1  

 найменування суб’єкта господарювання (далі — Замовник) 

в особі  
 посада та прізвище, ім'я, по батькові  

просить надати  1 (один) примірник «Свідоцтва про погодження конструкції                        
транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» (далі – примірник 
Свідоцтва)  №________ чинного до ___.____.20__ р. на доповнення до оригіналу документа про 
погодження (завірену копію документа про погодження №____ від __.__.20__ р. надано в додатку 
до заявки). 

 
номер свідоцтва платника податку Замовника та індивідуальний податковий номер  

Міжміський телефонний код та номер телефона/факса:  
контактний  мобільний  телефон:                                                                            е-mail:  

  
И.2 Правила використання примірників Свідоцтва, що надаються власникам КТЗ, на 

доповнення до оригіналу документа про погодження  
 

1 Використання примірників Свідоцтва за формою А.2 додатка А СТП 10-0305, що 
надаються на доповнення до наявного у власника КТЗ оригіналу документа про погодження, 
здійснюється відповідно до пунктів 1-3 та примітки Правил, викладених у Ж.2 додатка Ж 
СТП 10-0305 та пункту 2 пункту И.2 додатка И СТП 10-0305. 

2 Суб’єкт господарювання надає на переобладнаний КТЗ заповнений примірник оригіналу 
Свідоцтва за формою А.2 додатка А СТП 10-0305 на доповнення до наявного у власника 
транспортного засобу оригіналу документа про погодження, яким погоджено можливість 
переобладнання цього КТЗ. 

Примітка. Примірники Свідоцтва надають за умови укладання договору щодо забезпечення 
Замовником відповідності застосування Свідоцтва. 

 
 

  Керівник                           _______       ________________ 
             підпис                ініціали та прізвище 

Головний бухгалтер      _______       _______________ 
              підпис                    ініціали та прізвище 
        ____.__________.20__  р. 
                   М. П. 
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  ДОДАТОК К 
(обов’язковий) 

 
ФОРМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ СВІДОЦТВА 
 

К.1 Форма звіту з аналізування результатів робіт щодо забезпечення відповідності 
застосування Свідоцтва 

Ф 10-0305-К.1 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник НДЦВ 

      ___________            ___________ 
                             підпис                                   ініціали, прізвище 

«__»  _______  20__ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Звіт 
з аналізування результатів робіт щодо забезпечення відповідності  

застосування Свідоцтва № ____  
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1. Загальні відомості 
 

1.1 Загальною підставою для проведення робіт є СТП 10-0305 «Порядок надання 
«Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху» суб’єктам господарювання, що переобладнують колісні транспортні засоби 
для роботи на газових моторних паливах». 

 

1.2 Виконавець 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
Відділ технічного забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту 
 

1.3 Замовник 
_____________________________________________________________________ 

назва та адреса Замовника 

2. Результати аналізування відповідності застосування Свідоцтва №____,  
Ч.ч. Результати аналізування Відповідність 

(так/ні) 
1 Перевірка наявності порушень вимог законодавства України, НД та 

конструкторської документації 
так/ні 

 
2 Перевірка наявності порушень вимог технологічного процесу 

переобладнання, методів контролю та випробовування (наприклад, не 
проведено опресування ГБО чи ГДО або не проведено регулювання 
ДВЗ переобладнаного ГБКТЗ) тощо 

так/ні 

3 Перевірка відсутності on-line доступу ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
до СВС, СВС не відповідає технічним вимогам, визначеним у додатку C 
СТП 10-0305 

так/ні 

4 Перевірка наявності порушень ведення журналу за формою К.2 
додатка К СТП 10-0305 реєстрації робіт щодо спостереження за 
застосуванням Свідоцтва №____   

так/ні 
 

5 Перевірка наявності скарг та рекламацій  так/ні 
6 Перевірка копій документів, наданих Замовником згідно з додатками 

В та Г СТП 10-0305, виявлення необхідності їх актуалізації. 
 

так/ні 
7 Перевірка необхідності проведення інспектування Замовника на 

місці (за необхідності оцінювання змін у суб’єкта господарювання з 
урахуванням вимог п. 5.5 СТП 10-0305, виконання коригувальних дій, 
наявності скарг від споживача тощо). 

 
так/ні 

 
3. Висновок: 
3.1 Відповідність застосування Свідоцтва Замовником підтверджено; 
3.2 Призупинити дію Свідоцтва; 
3.3 Скасувати дію Свідоцтва; 
3.4 Поновити дію Свідоцтва; 
3.5 Провести позачергове інспектування Замовника; 
3.6 Інше:___________________________ 

Примітка: Непотрібне закреслити. 
 
 

 
                        Завідувач ВЗМД                           _______                ______________ 

            посада                                                   підпис                                ініціали, прізвище 
 

                                Провідний інженер СКРП                     __________                      ________________ 
        посада                                                    підпис                             ініціали, прізвище 
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К.2 Форма журналу реєстрації робіт щодо спостереження за застосуванням 
Свідоцтва 

 
 Ф 10-0305-К.2 

 
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ РОБІТ ЩОДО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА  

ЗАСТОСУВАННЯМ СВІДОЦТВА  
 
    

Ч.ч. № 
Свідоцт-

ва  

Дата та час 
початку 
процесу 

переобладна-
ння КТЗ 

(відповідно до 
відеофіксації) 

№ 
бланка 
примі-
рника 
Свідо-
цтва  

Марка, модель, 
реєстраційний 
номер КТЗ, на 

який оформлено 
примірник 
Свідоцтва 

Дата видачі 
заповненого 
примірника 
Свідоцтва 

власнику КТЗ  

Результати 
спостереження 

за п.п.6.3.3-
6.3.5 

(відповідає/не 
відповідає) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ДОДАТОК  Л 
(обов’язковий) 

 
ФОРМА ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ  

 
 Ф 10-0305-Л 

 
  

Ч.ч. Номер  
договору 

Дата  
укладення 
договору 

Назва суб’єкта 
 господарювання 

(замовника),  
адреса 

Вид 
газового 
палива 
(СПГ 

та/або ЗНГ) 

Вартість 
робіт за  

договором, 
грн 

Номер 
наданого 
Свідоцтва 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ДОДАТОК М 
(обов’язковий) 

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬ У СПРАВІ ЗАМОВНИКА 

 
Таблиця М.1 
 

Ч.ч. Назва копії документа Наявність Кількість 
аркушів 

1 2 3 4 
1 Заявка Замовника   
2 Копія правовстановлюючого документу на виробничу базу 

чи договіру оренди. 
Копія дозволу Держпраці України (за наявності) на 

виконання роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію 
об`єкта, про відповідність суб’єкта господарювання чинним 
вимогам стосовно умов та охорони праці під час 
переобладнання КТЗ для роботи на СПГ та/або ЗНГ  

  

3 Копії титульних сторінок НД: 
 Правила ООН № 671); 
 Правила ООН № 1102,3); 
 Правила ООН № 115; 
 ДСТУ 4276:20043); 
 ДСТУ 4277:20041,2); 
 ДСТУ 7434:2013; 
 ДСТУ ГОСТ 27577:2005 2,3); 
 ДСТУ EN 589:20171); 
 ГОСТ 949-732,3); 
 ГОСТ 9731-792,3); 

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» 

  

4 Дані щодо персоналу, який пройшов підготовку та 
навчання щодо особливостей конструкції, переобладнання, 
ремонту та обслуговування газової апаратури КТЗ (копії 
дипломів, сертифікатів, посвідчень) 

  

5 Копія наказу щодо призначення особи, відповідальної за 
проведення робіт з переобладнання КТЗ для роботи на 
газових моторних паливах, уповноваженої підписувати 
примірник Свідоцтва стосовно виконаного суб’єктом 
господарювання переобладнання КТЗ 

  

6 Копія наказу щодо підвищення кваліфікації персоналу 
задіяному у переобладнанні КТЗ для роботи на газових 
моторних паливах 

  

7 Копії свідоцтв про повірку ЗВТ чи свідоцтв про 
калібрування або протоколів калібрувань: 
 чотирьохкомпонентний газоаналізатор відпрацьованих 

газів; 
 димоміра, що відповідає вимогам ДСТУ 42763); 
 штангенциркуля; 
 лінійки металевої; 
 ключа динамометричного. 
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 Кінець таблиці М.1 
 

1 2 3 4 

8 Копії сторінок технічних паспортів спеціального 
обладнання та устатковання, необхідного для 
переобладнання КТЗ для роботи на газовому(-их) 
моторному(-их) паливі(-ах), ремонту та обслуговування ГБО 
та/або ГДО КТЗ (тільки титульна сторінка та сторінки з 
технічними характеристиками спеціального обладнання та 
устатковання):  
 приладу для перевірки зовнішньої герметичності ГБО 

та/або ГДО (течешукач горючих газів); 
 повітряного компресора (з максимальним тиском повітря) 

1,6 МПа (16 кгс/см2) або замість повітряного компресора (з  
максимальним  тиском  повітря) – 1,6 МПа (16 кгс/см2) – 
допускається застосовувати балон високого тиску з 
понижуючим редуктором та манометрами, така система 
дозволяє проводити опресування газобалонного обладнання 
переобладнаного КТЗ (фото)1) 
 та/або  
 повітряного компресора (з максимальним тиском повітря) 

19,6 МПа (200 кгс/см2) 2,3); 
 приладу для налагодження і регулювання газової та/або 

газодизельної апаратури з мікропроцесорним керуванням 
подачі газового моторного палива. 

  

9 Копії сторінок договору зі сторонньою організацією щодо 
визначення вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих 
газах двигунів ГБКТЗ (за наявності)  

та/або  
копії сторінок договору на проведення перевірки 

герметичності ГБО та/або ГДО КТЗ опресуванням (за 
наявності) 

  

10 Результати аналізування заявки Замовника (додаток Д)   
11 Аналіз результатів проведених робіт (додаток Е)   
12 Звіт інспектування та додатки до нього (згідно з ВРІ-ІО-Б2)   
13 Примірник оригіналів обов’язкових додатків до Свідоцтва 

(додаток А.2.) 
  

14 Звіт з аналізування відповідності застосування Свідоцтва 
(додаток К.1) 

  

1) Для Замовників, які планують переобладнувати КТЗ для роботи на ЗНГ. 
2) Для Замовників, які планують переобладнувати КТЗ для роботи на СПГ. 
3) Для Замовників, які планують переобладнувати КТЗ для роботи за газодизельним циклом. 
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ДОДАТОК Н 
(обов’язковий) 

Ф 10-0305-Н 
 

ФОРМА ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ БЛАНКІВ СВІДОЦТВА,  
ВИДАНИХ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ І ПЕРЕДАЧІ ЗАМОВНИКАМ 

 

 
№№ 

бланків 
 

Дата 
видачі 

Підпис матеріально 
- відповідальної 

особи, що видала 
бланки 

Підпис особи, що 
отримала бланки 
для оформлення і 

передачі 
Замовникам 

Примітка 

1 2 3 4 5 
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ДОДАТОК П 
(обов`язковий) 

 
ФОРМА ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ НАДАННЯ ЗАМОВНИКАМ 

 ПРИМІРНИКІВ СВІДОЦТВА  
 

Ф 10-0305-П 
 

 
Ч.ч. Номер 

 Свідоцтва 
Термін  

дії 
Свідоцт-

ва 

Назва 
та 

адреса  
Замов-

ника 

Номер 
рахунка-
фактури 

Кількість 
наданих 

примірників 
Свідоцтва 

Номери 
бланків 

примірників 
Свідоцтва 

Надходження  
оплати 

Дата 
відправки 

примірників 
Свідоцтва 
Замовнику 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 ДОДАТОК Р 
(обов’язковий) 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ АБО ЗМІНЕНИХ СТОРІНОК 

ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДОДАТКА ДО СВІДОЦТВА  
 

Ф 10-0305-Р 
 

 
 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 
 просп. Перемоги 57, м. Київ, 03113 

 
 

ЗАЯВКА  
на розроблення нових або змінених сторінок обов’язкового додатка до 

 «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху»  

 
  

 найменування суб’єкта господарювання (далі — Замовник) 

в особі  
 посада та прізвище, ім'я, по батькові  

просить розробити нові сторінки / внести зміни до існуючих сторінок обов’язкового додатка до 
                                                                     (непотрібне викреслити) 
 «Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху» №______ , чинного до ___.____.20__ р.  

 
індивідуальний податковий номер Замовника 

 
Контактний телефон:________________ 
e-mail:_____________________________ 
 

 

Ч.ч. 
Виробник, назва складу комплекту ГБО, 

моделі окремих частин тощо, які необхідно  
додати до додатку*) 

Технічна документація (каталоги виробників ГБО,  
сертифікати, інструкції з монтажу) **). Назва каталогу, в 
якому вказані елементи спеціального обладнання або 

вказати посилання на електронний ресурс 

   

   

   

   

 
*) У разі внесення змін у додатки необхідно обов’язково вказати номер сторінки(-ок); 
 
**) Копії або оригінали технічної документації додаються до заявки за вимогою ДП «ДержавтотрансНДІпроект». 
 
 
 
  Керівник                           _______       ________________ 
             підпис                ініціали та прізвище 
 
 
        ____.__________.20__  
                   М. П. 
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ДОДАТОК С 
(обов'язковий) 

 
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 
1. Наявність мінімум двох IP-камер з мінімальною роздільною здатністю 720р (1280*720) 

та з підтримкою протоколу ONVIF (виробництва Hikvision\Dahua або аналогічні). 
 
2. Безперервне інтернет-з'єднання (зі статичною IP-адресою) в робочий час з 

достатньою швидкістю для передачі відеопотоку двох камер з роздільною здатністю 720р 
(1280*720) та частотою 10 кадрів/с. 

 
3. Забезпечення дублювання відеоархіву на відокремлені носії з функцією 

унеможливлення видалення або пошкодження відеофайлів. 
 
4. Забезпечення зберігання відеофайлів СВС не менше 30 діб. 
 
5. СВС суб’єкта господарювання повинна надавати можливість чітко визначати 

загальний вид посту з переобладнання КТЗ з ідентифікацією належності цього посту до 
виробничої бази суб’єкта господарювання, КТЗ, з якими здійснюють відповідні поточні роботи, 
з можливістю ідентифікації принаймні марки, кольору, державного номерного знаку, із 
зазначеними і синхронізованими у відеоряді датою та часом проведення відповідних робіт, які 
повинні узгоджуватися з документацією суб’єкта господарювання, що стосується виконаних 
робіт. 
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ДОДАТОК Т 
(довідковий) 

 
БІБЛІОГРАФІЯ 

 
1 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV 
2 Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ 
3 Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження   

Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а 
також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 
моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних 
засобів та мопедів»  

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 № 607 «Про затвердження      
Порядку переобладнання транспортних засобів» 

6 Правила ООН № 67 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения: 

I. специального оборудования транспортных средств категорий М и N, двигатели которых 
работают на сжиженном нефтяном газе 

II. транспортных средств категорий М и N, оснащенных специальным оборудованием для 
использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива, в отношении установки такого 
оборудования 

7 Правила ООН № 110 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения: 

I. Элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели 
которых работают на компримированном природном газе (КПГ) и/или сжиженном природном газе 
(СПГ) 

II. Транспортных средств в отношении установки элементов специального оборудования 
официально утвержденного типа для использования в их двигателях компримированного 
природного газа (КПГ) и/или сжиженного природного газа (СПГ) 

8 Правила ООН № 115 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения: 

І. специальных модифицированных систем СНГ (сжиженный нефтяной газ), 
предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях 
которых используется СНГ; 

ІІ. специальных модифицированных систем КПГ (компримированный природный газ), 
предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях 
которых используется КПГ 
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 
 

Зміна 
№ 

Номери сторінок Номер  
документа 

Підпис Дата 
Термін введення 

зміни змінених замінених нових анульованих 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
 
із СТП ознайомлені: 
 

Посада Прізвище, ініціали Підпис Дата 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
 

 

 

 


