
Додаток 4
до Порядку

АКТ № _____
приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому

природному газі

Модель транспортного засобу до переобладнання __________________
після переобладнання ________________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу зменшено на
_________________________________________________________________________________________

(зазначається вага вантажу (кілограмів) або кількість пасажирів (осіб)

Номер шасі (рами) Номер кузова

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих замовникові демонтованих вузлів і
комплектувальних частин відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на
переобладнання № ________ від ____ ____________ 20__ року.
Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням відповідно до
технічної документації підприємства-виробника зазначеного обладнання
_________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства-виробника, позначення
_________________________________________________________________________________________.

газобалонного обладнання)
Додаткове електрообладнання та система аварійного скидання газу з моторного відсіку відповідає
нормативним вимогам.
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_________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, що здійснило переобладнання транспортного засобу або

_________________________________________________________________________________________
провело перевірку відповідності нормативним вимогам, його місцезнаходження,

_________________________________________________________________________________________
реєстраційний номер свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу,

_________________________________________________________________________________________
номер технічних умов)

___ ____________ 20__ р.
МП

_______________________________
(посада представника підприємства)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)



Транспортний засіб отримано замовником ____________________________________________________
(для юридичних осіб - найменування

_________________________________________________________________________________________
підприємства, установи, організації, місцезнаходження;

_________________________________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання)
____ ____________ 20__ р.
Представник замовника ____________________________________________________________________

(для юридичних осіб - посада, підпис,
_________________________________________________________________________________________

прізвище; для фізичних осіб - підпис)
Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що працюють на стисненому природному газі
_________________________________________________________________________________________

(назва, номер дозволу територіального органу
_________________________________________________________________________________________

Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів)
проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання транспортного засобу стисненим
повітрям під тиском 1,0 МПа (10 кг/см 2), опресування газобалонного обладнання під тиском
послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/см 2) і вакуумну перевірку. Запірна арматура
в робочому стані (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо).
Запобіжний клапан відрегульовано.
Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає нормативним вимогам до герметичності.
____ ____________ 20__ р.
МП

_______________________________
(посада представника станції (пункту)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Паливну систему транспортного засобу, що працює на стисненому природному газі, відрегульовано.
Транспортний засіб придатний для експлуатації.
____ ____________ 20__ р.
МП

_______________________________
(посада представника підприємства)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

____________
Примітка. Акт приймання-передачі транспортного засобу подається разом з іншими документами, що

необхідні для реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на стисненому
природному газі.


