
Додаток 1
до Інструкції про застосування
засобів ваговимірювальної
техніки на залізничному
транспорті України
(пункт 4 підрозділу 1 розділу ІІ)

Акціонерне товариство «Українська залізниця»
Департамент комерційної роботи

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 
засобу ваговимірювальної техніки (ЗВВТ)

Найменування ЗВВТ _________________________________________________ 
                                                                                                       (вагонні ваги, товарні ваги тощо)

Станція _____________________________________________________________
Дирекція ____________________________________________________________
Регіональна філія _____________________________________________________
Власник ЗВВТ_______________________________________________________ 
                                                  (найменування юридичної особи чи прізвище, власне ім’я, по батькові (за
наявності) фізичної особи - підприємця)

1. Вид ЗВВТ __________________, модифікація ЗВВТ ____________________ 
                              (тензометричні, важільні тощо)                                                                    (позначення)

2. Швидкість пересування на вагонних вагах:
- під час зважування __________________________;
- без зважування _____________________________.
3. Виробник ЗВВТ____________________________________________________
4. Заводський № _____________________________________________________
5. Строк експлуатації, встановлений виробником для ЗВВТ_________________
6. Строк, на який продовжено експлуатацію за результатами діагностичного
обстеження (для вагонних ваг) _________________________________________
7. Межі зважування ЗВВТ, т: найменша _______ т, найбільша __________ т; 
для вагонних ваг - найбільше навантаження ________ т
8. Дата прийняття ЗВВТ в експлуатацію "____ " __________ 20____ р.
9. Місце розташування ЗВВТ __________________________________________ 
                                                                                       (цех, склад, номер станційної чи під’їзної колії)

10. Найменування гир, умовна вага, кількість_____________________________
11. Міжповірочний інтервал ЗВВТ, місяців_______________________________
12. Інтервал між оглядами-перевірками ЗВВТ, місяців _____________________
13. Особливі відмітки ________________________________________________
Ревізор вагового господарства__________________________________________

(найменування дирекції (МЧ, КМЦ)

________________________________________________________________
(підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Начальник станції _____________________________ ______________________
(назва станції) (підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
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продовження додатка 1

Керівник власника ЗВВТ ______________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Дата оформлення паспорта «_____»_______________20_____р.

Число,
місяць,
рік

Відмітки про повірку, огляд-перевірку, профілактичне
технічне обслуговування, діагностичне обстеження,

результати перевірки, номери датчиків, вагопроцесора,
відмітка про контрольне число фіскальної реєстрації

регулювання, несправності, ремонти, усунення
недоліків тощо

Підпис, посада,
прізвище,

власне ім’я, по
батькові (за
наявності)

1 2 3

У цьому паспорті пронумеровано та прошнуровано _____ аркушів. 

Ревізор вагового господарства дирекції (МЧ, КМЦ)________________________ 
(підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності).

«____»___________ 20 ___ р.

Примітки.
1. Відмітки про повірку виконує уповноважена особа, яка здійснювала повірку ЗВВТ.
2. При взятті на облік відмітки про відповідність вимогам технічних регламентів або

про повірку виконує ревізор вагового господарства дирекції (МЧ, КМЦ) на підставі
сертифіката відповідності вимогам технічних регламентів чи декларації про відповідність
вимогам технічних регламентів або свідоцтва про повірку.

3. Номери датчиків, вагопроцесора, у разі потреби – відмітку про контрольне число
фіскальної реєстрації регулювання ЗВВТ записуються при взятті на облік ЗВВТ або після
обслуговування ЗВВТ в разі зміни цих вузлів або їх характеристик.

4. Записи та підпис на останньому аркуші технічного паспорта ЗВВТ скріплюються
печаткою або штемпелем організації, якій підпорядкований ревізор вагового господарства.

______________________________________________


