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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

  

Н А К А З 

  

06.12.2010 N 800 

  

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

30 грудня 2010 р. 

за N 1419/18714 

 

  

Про затвердження Змін до Вимог 

до технічного стану тракторів, самохідних шасі, 

самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних 

і меліоративних машин, сільськогосподарської 

техніки, інших механізмів 

 

  

     Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" та пункту 7 Порядку 

проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, са-

мохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних ма-

шин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 403 , Н А К А З У Ю: 

  

     1. Затвердити Зміни до Вимог до технічного стану тракторів, са-

мохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 

меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, за-

тверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06.05.2009 N 

316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.05.2009 за N 

462/16478, що додаються. 

  

     2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення (Даценко М.С.) за-

безпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юс-

тиції України. 

  

     3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

  

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Якубовича І.В. 

  

 Міністр                                            М.В.Присяжнюк  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

аграрної політики України 

06.12.2010 N 800 
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Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

30 грудня 2010 р. 

за N 1419/18714 

 

  

ЗМІНИ 

до Вимог до технічного стану 

тракторів, самохідних шасі, самохідних 

сільськогосподарських, дорожньо-будівельних 

і меліоративних машин, сільськогосподарської 

техніки, інших механізмів 

 

 

  

     1. У главі 3: 

     у пункті 3.1 слова та цифри "ГОСТ 12.2.002.3" замінити словами та 

цифрами "ДСТУ ISO 5697:2005"; 

     у першому реченні пункту 3.2 після слів "на ухилі" доповнити словами 

"не менше, ніж". 

  

     2. Главу 12 доповнити новим пунктом 12.1 такого змісту: 

     "12.1. Протоколами забезпечуються суб'єкти господарювання, які вне-

сені до реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати пе-

ревірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільсько-

господарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогоспо-

дарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічно-

го огляду. 

     Забезпечення протоколами здійснює підприємство, визначене Мінагро-

політики на конкурсних засадах. 

     Інформація щодо поставлених протоколів заноситься до уніфікованої ав-

томатизованої електронно-облікової системи із обов'язковим зазначенням 

серій, номерів протоколів та найменування суб'єкта господарювання, уповно-

важеного здійснювати перевірку технічного стану машин". 

     У зв'язку з цим пункти 12.1-12.5 вважати відповідно пунктами 12.2-

12.6. 

  

 Директор Департаменту  

 інженерно-технічного забезпечення                   М.С.Даценко  
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