СВІДОЦТВО ПРО ДОПУЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS
GOODS
Це свідоцтво свідчить про те, що вказаний транспортний засіб відповідає вимогам
Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)
This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed
by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
1. Свідоцтво №:

2. Виробник
транспортного
засобу:

3. Ідентифікаційний
номер транспортного
засобу:

4. Реєстраційний номер
(якщо такий є):

5. Найменування перевізника, оператора чи власника та його місцезнаходження:

6. Опис транспортного засобу1:

7. Позначення транспортного засобу відповідно до пункту 9.1.1.2 ДОПНВ2:
EX II

EX III
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8. Зносостійка гальмівна система3:
Не застосовується
Ефективність відповідно до пункту 9.2.3.1.2 ДОПНВ достатня для загальної маси
транспортної одиниці ________ т4

9. Опис вбудованої(их) цистерни(цистерн)/транспортного засобу-батареї (якщо
застосовується):
9.1 Виробник цистерни:
9.2 Номер затвердження цистерни/транспортного засобу-батареї:
9.3 Серійний номер цистерни, зазначений виробником/позначення елементів транспортного
засобу-батареї:
9.4 Рік виготовлення:
9.5 Код цистерни відповідно до підрозділу 4.3.3.1 або 4.3.4.1 ДОПНВ5:
9.6 Спеціальні приписи ТС та ТЕ відповідно до розділу 6.8.4 ДОПНВ (якщо застосовуються)6:

10. Небезпечні вантажі, дозволені до перевезення:
Транспортний засіб відповідає умовам, що висуваються при перевезенні небезпечних вантажів,
віднесених до позначення(ень) транспортного засобу, зазначеного(их) у пункті 7.
10.1
У разі транспортного засобу EX II або EX III3:
вантажі класу 1, включаючи групу сумісності J
вантажі класу 1, за винятком групи сумісності J
10.2 У разі автоцистерни/транспортного засобу-батареї3:
можуть перевозитись тільки речовини, дозволені відповідно до коду цистерни та будь-яких
спеціальних положень, зазначених в пункті 9.5:
можуть перевозитись тільки такі речовини (клас, номер ООН та, якщо є потреба, група
упаковки та відповідне відвантажувальне найменування):
Можуть перевозитись тільки речовини, які не здатні небезпечно реагувати з матеріалами корпусу,
прокладок, обладнання та захисного внутрішнього покриття (якщо таке застосовується).
11. Зауваження:
12. Дійсне до:

Печатка установи, яка видала свідоцтво
Місце, дата, підпис

13. Продовження строку дії
Строк дії продовжено до:

Печатка установи, що видала свідоцтво,
місце, дата, підпис:

______________________
1. Відповідно до визначень механічних транспортних засобів і причепів категорій N і O,
наведених у додатку 7 до Зведеної резолюції про конструкцію транспортних засобів (ЗР.З)
чи в Директиві 97/27/ЄС.
2. Непотрібне закреслити.
3. Зазначити потрібне.
4. Зазначити відповідне значення. Значення рівне 44 т, не буде обмежувати дозволену
максимальну масу для реєстрації/експлуатації, яка зазначена в реєстраційному(их)
документі(документах).
5. Речовини, віднесені до коду цистерни, зазначеного в пункті 9, чи до інших кодів цистерн,
дозволених відповідно до ієрархії, передбаченої в пункті 4.3.3.1.2 або 4.3.4.1.2, та з
урахуванням за необхідності спеціального(их) положення(нь).
6. Не вимагається, якщо дозволені до перевезення речовини перелічені у пункті 10.2.
Примітка.
Це свідоцтво має бути повернене установі, що його видала: після припинення експлуатації
транспортного засобу; якщо транспортний засіб перейшов до іншого перевізника, оператора чи
власника, зазначеного в пункті 5; після закінчення строку дії свідоцтва; якщо істотно змінилася
одна чи більше з основних характеристик транспортного засобу.

