
 
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. 
 


