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ТзОВ "Наукововиробпиче пИпрцсмство
"Техноваги"
вул. Надiйна" З, м. bBiB, 79066
Щодо надання роз'яснення

Мiнекономрозвитку УкраiЪи опраI цоваJI о лист ТзоВ'ОНаукововиробниче
пiдприемствО "Техноваги" вiд 14.09.2016 Ns 914 щодо наданшI роз'яснення
стосовнО застосуванI UI ваг пересувних автомобiльЕlD( дJUI поосьового звскуваншI
автоц)анспортних засобiв у pyci, якi використовуються на пунктrlх

габари,гновагового коЕгроJI ю в YKpaiHi, i повiдомляе.
Вiдповiдно до пунктУ 5 частини першоi cTaTTi 3 Закону УlgаiЪи "Про
метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (даlti  Закон) дiяльнiсть iз кокцро.rпо безпеки
ДОРОЖНЬОГО РУХУ Та технiчного cT€
lнy транспортнlо< засобiв вiдносtтгься до сфери
законодавчо реryльованоi мсгрологiТ.
Частиною четвертою статгi 8 Закону встановлено, що засоби вимiрювальноi
технiки (4алi _ звт) дозвоJUI еться застосовувати, виrrускати з виробницгва,
ремонту
та в проД€Dк 1 видавати Еапрокат лише за умови Тх вiдповiдностi вимогам Закону та
1ншим ЕормативЕоправовим акfам, що мiстrгь вимоги до таких ЗВТ. i.
ГI Цчас здйснеrшя кокгроJI ю безпеrса дорож нього рухУ в УlqаЪi.застосовуються:
,

_

неztВтомати.пri звалсУвальнi црипаД{ ' Вимоги "Д.о яlсо< встановленi
rехнlчному
lвтоматичнlD( звалqFвальшо< прlападiв,'затtsердкеним
у
реглillvfенп щодо не€
постановою Кабiнету MiHicTpb Уryаi'ни вtд 16.12.2015 Jф Т062; та ДСТУ'"ЕN45ý01 :20lб
'Мегlrологi.лri аспекти HeaBToMaTшI HlD( звarкувiшьI ilD( цршI адiв", який надае презрлпцiю
вiдповiдrоgгi зазначенI а( приладiв сугтевим вимогt} м цього Технi.пrого регламеrrry. .що
I дD( цршадiв вiдlосяться рохплrатформнi портативнi ваги дJI я звФI суванrrя дорож нiх
TpilHcпopTHI o( засобiв. цi вЕlги мо)I qrгь застосовlrватись лише дJI я визначеннlI
I I i} B.I I I T€
DKеHHrI на Bicb транспортного засобу, якlй перебрае
у нер/ хомому cTaHi. KpiM
того, примiткоЮ до пушсгу T.1.2.12 Дсту EN 45501:2016 встановJI ено, що загrrльну масу
дорож нiх тр{ tнспортню( засобiв дозвоJuI еться визначати лише на шrатформнI D( вагах i
ГРУПаХ СПОJГУrеншr мiж собою вiг для поосного (або поколiсного) звалсуваr* rя, якi
од{ очаснО"визначаЮть зЕгzшЬну масУ тр€
t нспортного засобу, "щ)и цьому осi (колеса)
ПОВШшi оДrочасно спI Фатися на BiдroBiдri часгшfiI вilнтскопрrйма.irъного
црисI рою;
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цршI ад.I aBToMaTшI Hi для зваJцqrвання транспортнlп( засобiв у pyci та
вимiрюваrшя HaBi} HTiDKeHb Еа Bicb, виплоги до якI .D( BcTaHoBI I eHi у TexHi.пroMy
реЙапrекгi
законодtlвчо peryjlboBtlнlD( засобЬ вимiрювальноi Texнirca, затвердкеНОI чТУ постановоЮ
Кабiнегу Мiнiсгрiв Yryаr'HlT вiд 13.01.201 М 94 та ДСТУ OI ML R1341:2010 "Приirадл
автоматичнi дI я звацсувшшля дороrrсriх трzlнспортнI о< засобiв у pyci та вш,rфюваI ilul
HaBaHTiDKeHb на Bicb. Чаgгrдrа 1. Загагrьнi TexHilцli вимоги та метод,I вшrробувшrня", я| dI

надае презупlшдiю вiдгrовiдI осгi зtвначенLD( црипадiв суtтевим вимогам щього
Технiцrого регJI амекгу. ,Що I цD( rrрлшrяцiв вiдlосгься стафонарнi автоматичнi
автомобiльнi ваrи дJI я звах(увt} шя трilнспортнlD( засобiв у pyci та вимiрювштlrя

НаВаI I та)кень на Bicb, а також

lнспортного засобу.
дI я визначеншI зЕгаJI ьноI маси тр€
З огляry На ВI пцевикJI адене, вiдцlовiдlо до вимог Закоrry, Технiчтrого реглап,lеЕту
з€
lконодilвчо реryльовilн} D( засобЬ випliрюва.гьноi Te> criкa та вимог зtr} наченlD( сгаrrдаргiв,
врФовуI очи, що комппект пepecyвHrD( .щохшrатформнLD( вtг дш поосного зваж уванI UI
тр€
t нспортнLD(
засобiв у pyci, яким повшrrri буги оснащенi пересувнi пуrпсги габарI тгно
ВЕГоВою коI rгроJI ю, не вI внача€ зulгtшьЕу масу транспорI ноlю засобу, зазначеtшпi в лисгi
тзов'наукововlаробrптче пiдrриемqlво "техноваrи" Звт пе мож е застосовуватись
у
сферi законодавчо регульовапоi метрологii'.
Одночасно звертаемо ув&ц, що вiдповiдно до статгi 16 Закону оцiнка
вtдповiдностi законодавчо реryльованшс ЗВТ вимогам технiчних регламеrrгiв, у тому
числi первинна повiрка та затвердж енI uI тиrry ЗВТ, проводиться у разi, коли це
передбачено вiдповiдними технiчними регламентами.
ОuiнщУ вiдповiдностi з€
t конодавчо реryльованих ЗВТ вимогам технiчних
регламентiВ провомтЬ виробникИ цI lo( засобiв, призначенi органи з оцiнки
вiдповiдностi та iншi суб'екти, визначенi у вiдповiдних технiчних регламентах або
передбаченrас нимИ цроцедура.к оцiнки вiдповiдностi. Вiдповiдно до Закону УлgаiЪи
"про технiчнi регламенти та. оцiнку вiдповiдностi" перелiк призначених органiв
з оцiнки вiдповiдностi розмiщуеться на вебсайгi Мiнекономрозвитку.
Г.I орялок проведеншI оцiнки вiдповiдностi законодавчо реryльованих звт
встановJI юеться технiчними регламеI I тами та iншими нормативноправовими актами.
, , Враховуючи вищезазн&ч€н€, ,"з метою , проведеншI оцiнки вiдповiдноотi
зазначенlD(,у листi звт.ТзоВ'Наукововиробниче пiдпркёмство ,| 'fЪлноваги"
пропоЕуемо звернутись до призначеного оргаЕу з оцiнки вiдповiдноотi.
На сьогоднi:

Щиректор департамеЕtу
технiчного регулюванI I я
MiHicTepcTBa економiчного
розвитку i торгiвлi УкраiЪи
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