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Свидетельство о соответствии специального транспортного средства

Утверждено постановлением Минтранса от 03.11.2003 N 52 

---------                                                      ------------
¦  BY   ¦                                                      ¦ Эмблема  ¦
¦       ¦                                                      ¦   IТТ    ¦
---------                                                      ------------
---------------------------------------------------------------------------
¦             ¦            ¦ РЭФРЫЖЭРАТАР /¦    ЯКI     ¦    З РОЗНЫМI    ¦
¦IЗАТЭРМIЧНЫ /¦  ЛЯДОЎНIК /¦ MECHANICALLY  ¦АЦЯПЛЯЕЦЦА /¦ ТЭМПЕРАТУРНЫМI  ¦
¦ INSULATED   ¦REFRIGERATED¦ REFRIGERATED  ¦   HEATED   ¦ РЭЖЫМАМI /      ¦
¦             ¦            ¦               ¦            ¦MULTITEMPERATURE ¦
--------------+------------+---------------+------------+------------------
                 ПАСВЕДЧАННЕ / CERTIFICATE N ________ АТР,
выдадзенае ў адпаведнасцi з Пагадненнем аб мiжнародных перавозках харчовых
  прадуктаў, якiя хутка псуюцца, i аб спецыяльных транспартных сродках,
                  прызначаных для гэтых перавозак (АТР)
    Issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of
                               Perishable
Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP)
                     ______________________________
    1. Установа,   якая  выдае пасведчанне / Issuing authority:  Беларускi
навукова-даследчы    iнстытут    транспарту   "Транстэхнiка"   Мiнiстэрства
транспарту   i   камунiкацый   Рэспублiкi  Беларусь / Belаrussian  Research
Institute of  Transport "Transtechnica" - Ministry of Transport and
Communications of the Republic of Belarus
    2. Транспартны сродак / Equipment:
    3. Рэгiстрацыйны нумар / Identification number:
    выданы (кiм) / Alloted by:
    4. Належыць (каму) або эксплуатуецца (кiм) / Owned or operated by:
    5. Прадстаўлена (кiм) / Submitted by:
    6. Прызнаецца ў якасцi / Is approved as:
    6.1. з  тэрмiчным(i) прыстасаваннем(ямi) / with one  or  more  thermal
appliances which is (are):
    6.1.1. аўтаномным / independent;
    6.1.2. неаўтаномным / not independent;
    6.1.3. здымным / removable;
    6.1.4. няздымным / not removable.
    7. На  падставе  чаго  выдадзена  пасведчанне / Basis of issue  of the
certificate:
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    7.1. Гэта пасведчанне  выдадзена  на  падставе / This  certificate  is
issued on the basis of:
    7.1.1. выпрабавання транспартнага сродку / tests of the equipment;
    7.1.2. адпаведнасцi      транспартнаму     сродку,     якi     служыць
узорам / conformity with a reference item of equipment;
    7.1.3. перыядычнага кантролю / a periodic inspection;
    7.1.4. часовых палажэнняў / transitional provisions.
    7.2. Калi   пасведчанне  выдадзена  на  падставе  выпрабавання  цi  са
спасылкай  на  транспартны  сродак  таго  ж тыпу, якi прайшоў выпрабаванне,
зазначыть / If  the  certificate is issued  on  the  basis  of a test or by
reference  to  an item of equipment of the same type which has been tested,
specify:
    7.2.1. назву выпрабавальнай станцыi / the testing station:
    7.2.2. характар выпрабаванняў / the nature of the tests:
    7.2.3. нумар пратакола або пратаколаў выпрабаванняў / the number(s) of
the report(s):
    7.2.4. велiчыню каэфiцыента К / the K-coefficient:
    7.2.5. карысную   холадапрадукцыйнасць   пры   знадворнай  тэмпературы
30 °C / the effective refrigerating  capacity  at an outside temperature of
30 °C:
    i пры  тэмпературы  ўнутры кузава / and an inside  temperature of 0 °C
Вт/W
    i пры  тэмпературы ўнутры кузава / and an inside temperature of -10 °C
Вт/W
    i  пры тэмпературы ўнутры кузава / and an inside temperature of -20 °C
Вт/W
    8. Пасведчанне сапраўдна да / This certificate is valid until:
    8.1. Пры ўмове / Provided that:
    8.1.1. што  iзатэрмiчны  кузаў  (i  ў  адпаведных  выпадках  тэрмiчнае
абсталяванне)  будзе  ўтрымлiвацца ў спраўнасцi / the  insulated body (and,
where applicable, the thermal appliance) is maintained in good condition;
    8.1.2. што  тэрмiчнае  абсталяванне  не будзе падвяргацца якiм-небудзь
значным  змяненням / no   material   alteration   is made  to  the  thermal
appliances;
    8.1.3. што  ў  выпадку  замены  тэрмiчнага  абсталявання iншым апошняе
павiнна  мець роўную яму  або большую холадапрадукцыйнасць / if the thermal
appliance  is  replaced, it is replaced by an appliance of equal or greater
refrigerating capacity.
    9. Складзена ў / Done at:              10. Дата / on
Кiраўнiк ________________                         _________________________
            (подпiс)                               (iнiцыялы, прозвiшча)
             М.П.


