
Додаток 2
до Інструкції про застосування
засобів ваговимірювальної техніки
на залізничному транспорті України
(пункт 20 розділу ІV)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________
(Підпис, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
керівника власника ВПВ)

«___»________________ 20______ року

____________________________________________________________________
(повна назва підприємства-власника ВПВ)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
вагоповірочного вагона

1. Загальні технічні дані вагоповірочного вагона (ВПВ)
1.1. Станція приписки (для сторонніх організацій - станція примикання

під’їзної колії власника ВПВ)__________________________________________
1.2. Номер вагона _______________________________________________
1.3. Завод побудови _____________________________________________
1.4. Рік побудови _______________________________________________
1.5. Рік переобладнання__________________________________________
1.6. Рід (модель) вагона, з якого переобладнано ВПВ (для

модернізованих)_____________________________________________________
1.7. Підприємство, яке виконало переобладнання (для модернізованих)

___________________________________________________________________
1.8. Кількість осей вагона_________________________________________
1.9. Модель візків вагона_________________________________________
1.10. Рік побудови візків ВПВ____________________________________
1.11. Тара вагона (загальна маса вагона з обладнанням), т_____________
1.12. Довжина між осями автозчеплення, мм _______________________
1.13. Тип автозчеплення_________________________________________
1.14. Наявність автогальм _______________________________________
1.15. Наявність стоянкового гальма _______________________________
1.16. База вагона, мм __________________________________________
1.17. Ширина кузова вагона, мм _________________________________
1.18. Найбільша швидкість пересування у поїздах, км/год_____________
1.20. Найменший радіус вписування ВПВ в криві ділянки колії, м______
1.21. Габарит рухомого складу ___________________________________
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2. Внутрішнє обладнання вагона
2.1. Тип вантажопідіймального пристрою___________________________
2.2. Вантажопідйомність вантажопідіймального пристрою, т ________
2.3. Кількість робочих еталонів:
гирі масою 2000 кг ______________________ одиниць;
гирі масою 20 кг ______________________ одиниць;
гирі масою _____ кг ______________________ одиниць;
вагоповірочні візки вагою 2000 кг _____________ одиниць;
інші робочі еталони (за наявності):

масою _____ кг ______________________ одиниць;
масою _____ кг ______________________ одиниць;
масою _____ кг ______________________ одиниць.

2.4. Максимальне навантаження на один самохідний вагоповірочний
візок_________ т.

2.5. Електричне живлення (рід електричного струму, напруга та кількість
фаз):

освітлення вагона _____________________________________;
електричний таль та вагоповірочні візки____________________________.
2.6. Максимальна споживана потужність_____________ кВт.
2.7. Вогнегасники (тип та кількість)____________, __________ одиниць.
2.8. Сигнальні щити червоного кольору ____________________одиниць.
2.9. Наявність та тип пристроїв автономного пересування вагона _______
2.10. Наявність дизель-електростанції та її тип _____________________
2.11. Наявність заземлення _____________________________________
3. Відомості про ремонти або проведення технічного обслуговування з

відчепленням (Тов-2)
Дата

проведення
(число, місяць,
рік) та назва
документа,
наданого

виконавцем
робіт

Вид ремонту або
технічного

обслуговування

Найменування
виконавця робіт з

ремонту або
технічного

обслуговування

Підпис, прізвище,
власне ім’я, по
батькові (за
наявності).

керівника вагового
господарства
власника ВПВ

1 2 3 4

Примітка. Записи про технічне обслуговування виконує представник власника ВПВ
відповідно до наданого виконавцем робіт документа.

4. Додатки
Копія експлуатаційних документів електричного таля (журнал нагляду (паспорт).
Копії наказів про призначення відповідальних за збереження і
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технічний стан вагона та його обладнання, за безпечне проведення робіт та пожежну безпеку.
Опис обладнання вагона.
Технічна документація щодо розміщення та кріплення обладнання у ВПВ.
Копії свідоцтв про калібрування робочих еталонів.

Паспорт склав:
____________________________________________________________________

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

______________________________________________


