Технічний регламент
технічних засобів фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху в автоматичному режимі
Загальна частина
1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги, яким повинні
відповідати технічні засоби фіксації правопорушень у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі – засоби фіксації
правопорушень), коли вони надаються на ринку та/або вводяться в
експлуатацію.
2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на засоби фіксації
правопорушень, перелік яких наведено у додатку 1 та які використовуються у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
3. Засоби фіксації правопорушень призначені для фіксації таких
порушень правил дорожнього руху (далі – ПДР):
перевищення встановлених обмежень швидкості руху;
проїзд на заборонний сигнал світлофора;
порушення правил руху через залізничний переїзд;
порушення правил зупинки і стоянки транспортних засобів;
порушення правил руху і зупинка на смузі для маршрутних
транспортних засобів;
порушення установленої для транспортних засобів заборони виїзду на
смугу зустрічного руху;
порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися
тротуарами чи пішохідними доріжками.
4. Засоби фіксації правопорушень конструктивно об’єднані в комплекс
автоматичної фотовідеофіксації, працюють під керуванням програмного
забезпечення в автоматичному режимі та використовуються для моніторингу
транспортних засобів, які проходять зону контролю, і виконують функції
виявлення та фотовідеофіксації подій з ознаками правопорушень у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, формування, накопичення,
зберігання і передачі до серверного комплексу метаданих та/або
інформаційних повідомлень, відеопотоку.
5. За конструктивними особливостями, пов’язаними зі ступенем
мобільності, комплекси автоматичної фотовідеофіксації поділяють на три
групи:
стаціонарні, які призначені для контролю за дорожнім рухом у режимі
безперервної цілодобової роботи та розміщуються на об’єктах вуличнодорожньої мережі по зовнішньому периметру доріг і будівель, на мостах,
шляхопроводах, спеціальних конструкціях, що встановлені над дорогами,
стаціонарно на стійках, опорах та інших конструкціях;
пересувні, які призначені для контролю за дорожнім рухом у режимі
обмеженого часу та можуть бути розміщені на спеціальних конструкціях
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утримання приладів (штативах, триногах і т.п.), в антивандальних ящиках по
зовнішньому периметру доріг і будівель з можливістю ротації;
мобільні, які призначені для контролю за дорожнім рухом у режимі
обмеженого часу та розміщуються на борту транспортних засобів та/або на
безпілотних літальних апаратів.
6. Комплекси автоматичної фотовідеофіксації виконують ряд функцій,
виконання яких забезпечується засобами фіксації правопорушень, що
входять до їх складу:
вимірювання швидкості руху транспортного засобу;
визначення точного часу;
визначення географічної позиції;
фотовідеофіксації об’єктів у зоні контролю;
формування та зберігання інформаційного пакету;
комунікації;
самотестування та моніторингу стану;
забезпечення захисту даних;
забезпечення стійкості до завад та перешкод.
7. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому
значенні:
1) введення в експлуатацію – використання засобів фіксації
правопорушень за призначенням споживачем (користувачем) в Україні
вперше;
2) введення в обіг – надання засобів фіксації правопорушень на ринку
України вперше;
3) відкликання – будь-який захід, спрямований на забезпечення
повернення засобу фіксації правопорушень, який вже надано споживачу
(користувачу);
4) відомчий нормативний документ – нормативний документ МВС
(інструкція, наказ та ін.), що видається в межах компетенції Міністерства
внутрішніх справ України та стосується сфери забезпечення безпеки
дорожнього руху у частині функціонування системи автоматичної фіксації
правопорушень;
5) вилучення з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання
наданню на ринку України засобу фіксації правопорушень, що перебуває в
ланцюгу постачання засобів фіксації правопорушень;
6) виробник – будь-яка фізична або юридична особа (резидент чи
нерезидент України), яка виготовляє засіб фіксації правопорушень або
доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує під своїм
найменуванням чи торговельною маркою;
7) засіб фіксації правопорушень – пристрій або система, перелік яких
визначено додатком 1;
8) знак відповідності технічним регламентам (далі – знак відповідності)
– маркування, за допомогою якого виробник вказує, що засіб фіксації
правопорушень відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеного
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засобу та визначені у технічних регламентах, якими передбачене нанесення
цього маркування;
9) зона контролю – ділянка вулично-дорожньої мережі, в межах якої
функціонує комплекс автоматичної фотовідеофіксації, параметри якої
(координати, геометричні розміри, опорні точки тощо) визначені та
зафіксовані технічними та/або програмними засобами;
10) імпортер – будь-яка фізична або юридична особа – резидент
України, що вводить в обіг на ринку України засіб фіксації правопорушень
походженням з іншої країни;
11) інформаційне повідомлення (далі ІП) – сформована комплексом
автоматичної фотовідеофіксації впорядкована сукупність даних про подію,
зафіксовану в зоні контролю, що містить ознаки правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, для передачі до серверного
комплексу та подальшої обробки в центрі автоматизованої обробки
інформації;
12) комплекс автоматичної фотовідеофіксації (далі – КАФ) – засоби
фіксації правопорушень і програмне забезпечення, що працюють в
автоматичному режимі та використовуються для моніторингу транспортних
засобів, які проходять зону контролю, та виконують функції виявлення та
фотовідеофіксації подій з ознаками правопорушень у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, формування, накопичення, зберігання і передачі до
серверного комплексу метаданих та/або інформаційних повідомлень,
відеопотоку;
13) метадані – структуровані дані, що представляють собою
характеристики описуваних сутностей для цілей їх ідентифікації, пошуку,
оцінки, управління ними;
14) надання на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання
засобів фіксації правопорушень для розповсюдження, споживання або
використання на ринку України в процесі провадження господарської
діяльності;
15) нормативний документ Міжнародної організації законодавчої
метрології – документ, що містить технічні специфікації, прийняті
зазначеною Міжнародною організацією;
16) орган з оцінки відповідності – підприємство, установа, організація
чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності,
включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;
17) оцінка відповідності – процес доведення того, що суттєві вимоги
цього Технічного регламенту, які стосуються засобу вимірювальної техніки,
були виконані;
18) розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер,
фізична або юридична особа в ланцюгу постачання засобів фіксації
правопорушень, яка надає такий засіб на ринку України;
19) серверний комплекс – система комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення, що призначена для завантаження метаданих,
інформаційних повідомлень та відеопотоку, отриманих від комплексів
3

автоматичної фотовідеофіксації, перевірки їх цілісності та достовірності,
пошуку за наявними базами даних, формування баз обліку, їх зберігання,
захисту, а також обробки запитів, моніторингу і передачі даних;
20) технічна специфікація – документ, що встановлює технічні вимоги,
яким повинен відповідати засіб фіксації правопорушень;
21) трекінг транспортних засобів – визначення засобами
фотовідеофіксації трас руху всіх транспортних засобів, що знаходяться в зоні
контролю, в тому числі з моменту фіксації події до моменту розпізнавання
номерного знаку.
Суттєві вимоги
8. Засоби фіксації правопорушень повинні відповідати суттєвим
вимогам, установленим у додатку 2, особливим вимогам встановленим в
додатках 3-9 та у відповідних національних стандартах, технічних
специфікаціях, відомчих нормативних документах.
Надання на ринку та/або введення в експлуатацію
9. КАФ можуть бути надані на ринку та/або введені в експлуатацію в
разі, коли засоби фіксації правопорушень, що входять до їх складу
відповідають вимогам цього Технічного регламенту, а КАФ відповідає
вимогам відомчих нормативних документів.
Обов’язки суб’єктів господарювання
Обов’язки виробників
13. Виробники під час введення засобів фіксації правопорушень в обіг
та/або експлуатацію повинні гарантувати, що вони розроблені і виготовлені
відповідно до суттєвих вимог, установлених у додатку 2, та особливих вимог,
установлених у додатках 3-9.
14. Виробники повинні складати технічну документацію, зазначену у
пунктах 46-50 цього Технічного регламенту, та проводити відповідну
процедуру оцінки відповідності, визначену в пункті 45 цього Технічного
регламенту, або забезпечити її проведення.
15. Якщо відповідність засобу фіксації правопорушень застосовним
вимогам цього Технічного регламенту підтверджено результатом процедури
оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність
згідно з пунктами 51-54 цього Технічного регламенту і наносять на засіб
фіксації правопорушень знак відповідності згідно з пунктами 55-61 цього
Технічного регламенту.
16. Виробники протягом 10 років після введення засобу фіксації
правопорушень в обіг зберігають технічну документацію та декларацію про
відповідність.
17. Виробники забезпечують дотримання процедур для серійного
виробництва засобів фіксації правопорушень, за яких гарантується
відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Зміни в конструкції чи
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характеристиках засобу фіксації правопорушень, а також національних
стандартах, нормативних документах Міжнародної організації законодавчої
метрології, інших технічних специфікаціях, відомчих нормативних
документах шляхом посилання на які декларується відповідність засобу
фіксації правопорушень, повинні належним чином враховуватися.
20. Виробники повинні зазначати власне найменування, зареєстроване
комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для
товарів і послуг), поштову адресу на засобі фіксації правопорушень або в
супровідному документі і на пакуванні (у разі наявності). Контактні дані
повинні зазначатися відповідно до законодавства про мови.
21. Виробники зобов’язані забезпечувати супроводження засобу
фіксації правопорушень, який вони вводять в обіг, копією декларації про
відповідність, а також інструкціями по експлуатації, що складені відповідно
до законодавства про мови. Такі інструкції та інформація, а також будь-яке
маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.
22. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що засіб
фіксації правопорушень, введений ними в обіг, не відповідає вимогам цього
Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів,
необхідних для приведення засобу фіксації правопорушень у відповідність з
встановленими вимогами, його вилучення з обігу або відкликання (в разі
потреби). Крім того, якщо засіб фіксації правопорушень становить ризик,
виробники повинні негайно повідомити про це органам державного
ринкового нагляду (далі – органи ринкового нагляду), надати детальну
інформацію, зокрема про невідповідність такого засобу та всі вжиті
коригувальні заходи.
23. Виробники зобов’язані на вмотивований запит органу ринкового
нагляду подавати такому органові інформацію і документацію (в паперовій
чи електронній формі), необхідні для доведення відповідності засобу фіксації
правопорушень вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу органу
ринкового нагляду виробники повинні співпрацювати з ним стосовно
здійснення будь-якого заходу, спрямованого на усунення ризиків, що
становлять введені ними в обіг засоби фіксації правопорушень.
Обов’язки уповноважених представників
24. Виробник може на підставі письмового доручення визначити
уповноваженого представника.
Обов’язки, визначені у пункті 13 цього Технічного регламенту, і
обов’язок щодо складення технічної документації, визначений у пункті 14
цього Технічного регламенту, не повинні бути частиною одержаного
уповноваженим представником доручення.
25. Уповноважений представник повинен виконувати завдання,
визначені у дорученні, отриманому від виробника. Таким дорученням
повинне передбачатися виконання уповноваженим представником, як
мінімум, таких дій:
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1) зберігання протягом 10 років після введення засобу фіксації
правопорушень в обіг декларації про відповідність і технічної документації
для подання їх на запит органу ринкового нагляду;
2) подання на вмотивований запит органу ринкового нагляду
інформації і документації, що необхідні для доведення відповідності засобу
фіксації правопорушень вимогам цього Технічного регламенту;
3) здійснення на вимогу органів ринкового нагляду співпраці з ними
стосовно вжиття будь-яких заходів, спрямованих на усунення ризиків, що
становлять засоби фіксації правопорушень, на які поширюється дія
зазначеного доручення.
Обов’язки імпортерів
26. Імпортери можуть вводити в обіг засоби фіксації правопорушень,
які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.
27. Перед введенням засобу фіксації правопорушень в обіг та/або
експлуатацію імпортери повинні пересвідчитися в тому, що виробником
проведено відповідну процедуру оцінки відповідності, визначену пунктом 45
цього Технічного регламенту, а також перевірити наявність складеної
виробником технічної документації на засіб фіксації правопорушень, знака
відповідності на такому засобі, копії декларації про відповідність та
необхідних супровідних документів, дотримання виробником вимог,
установлених пунктами 19 і 20 цього Технічного регламенту.
У разі коли імпортер вважає або має підстави вважати, що засіб
фіксації правопорушень не відповідає суттєвим вимогам, установленим у
додатку 1, та вимогам, установленим у відповідних додатках 3-9, він не
повинен вводити такий засіб в обіг або експлуатацію до приведення його у
відповідність з установленими вимогами. Якщо зазначений засіб фіксації
правопорушень становить ризик, імпортер повинен негайно повідомити про
це виробнику та органам ринкового нагляду.
28. Імпортери повинні зазначати власне найменування, зареєстроване
комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для
товарів і послуг), поштову адресу на засобі фіксації правопорушень або в
супровідному документі і на пакуванні (у разі наявності). Контактні дані
повинні зазначатися відповідно до законодавства про мови.
29. Імпортери повинні забезпечувати супроводження засобу фіксації
правопорушень інструкціями та інформацією щодо правил транспортування,
що складені відповідно до законодавства про мови. Такі інструкції та
інформація, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими
та очевидними.
30. Імпортери повинні забезпечувати такі умови зберігання чи
транспортування засобу фіксації правопорушень у період перебування
даного засобу під їх відповідальністю, що не ставлять під загрозу його
відповідність суттєвим вимогам, установленим у додатку 1, та вимогам,
установленим у відповідних додатках 3-9.
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31. У разі доцільності з огляду на експлуатаційні характеристики
засобів фіксації правопорушень імпортери повинні проводити належні
вибіркові випробування наданих на ринку засобів фіксації правопорушень,
розглядати скарги, вести реєстр скарг, засобів фіксації правопорушень, що не
відповідають установленим вимогам, і відкликаних засобів фіксації
правопорушень, а також інформувати розповсюджувачів про результати
будь-якого моніторингу.
32. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що засіб
фіксації правопорушень, введений ними в обіг, не відповідає вимогам цього
Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів,
необхідних для його приведення у відповідність з установленими вимогами,
вилучення з обігу або відкликання (в разі потреби). Крім того, якщо
зазначений засіб фіксації правопорушень становить ризик, імпортери повинні
негайно поінформувати органи ринкового нагляду та надати детальні
відомості, зокрема про невідповідність такого засобу фіксації правопорушень
вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.
33. Імпортери повинні протягом 10 років після введення засобу фіксації
правопорушень в обіг зберігати копію декларації про відповідність для
надання її на запит органу ринкового нагляду, а також гарантувати надання
технічної документації таким органами за їх запитом.
34. На вмотивований запит органу ринкового нагляду імпортери
повинні надавати йому всю інформацію і документацію (в паперовій чи
електронній формі), необхідні для доведення відповідності засобів фіксації
правопорушень вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу
зазначеного органу імпортери зобов’язані співпрацювати з ним стосовно
здійснення будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять засоби
фіксації правопорушень, які вони ввели в обіг.
Обов’язки розповсюджувачів
35. Розповсюджувачі під час надання засобу фіксації правопорушень на
ринку та/або введення в експлуатацію повинні діяти відповідно до вимог
цього Технічного регламенту.
36. Перед наданням засобу фіксації правопорушень на ринку та/або
введенням його в експлуатацію розповсюджувачі повинні перевірити
наявність на засобі фіксації правопорушень знака відповідності, копії
декларації про відповідність і необхідних супровідних документів, інструкцій
та інформації, що складені відповідно до законодавства про мови, а також
дотримання виробником та імпортером вимог, установлених пунктами 19, 20
і 28 цього Технічного регламенту.
У разі коли розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що засіб
фіксації правопорушень не відповідає суттєвим вимогам, установленим у
додатку 2, та особливим вимогам, установленим у відповідних додатках 3-9,
він не повинен надавати такий засіб на ринку та/або вводити його в
експлуатацію до приведення засобу фіксації правопорушень у відповідність з
установленими вимогами. Крім того, якщо зазначений засіб фіксації
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правопорушень становить ризик, розповсюджувач повинен повідомити про
це виробнику або імпортеру, а також органам ринкового нагляду.
37. Розповсюджувачі повинні забезпечувати такі умови зберігання чи
транспортування засобу фіксації правопорушень під час його перебування
під їх відповідальністю, що не ставлять під загрозу його відповідність
суттєвим вимогам, установленим у додатку 2, та вимогам, установленим у
відповідних додатках 3-9.
38. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що
засіб фіксації правопорушень, введений ними в обіг або експлуатацію, не
відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити
коригувальних заходів, необхідних для його приведення у відповідність з
установленими вимогами, вилучення з обігу або відкликання. Крім того,
якщо зазначений засіб фіксації правопорушень становить ризик,
розповсюджувачі повинні негайно поінформувати органи ринкового нагляду
та надати детальні відомості, зокрема про невідповідність такого засобу
фіксації правопорушень вимогам цього Технічного регламенту та будь-які
вжиті коригувальні заходи.
39. Розповсюджувачі зобов’язані на вмотивований запит органу
ринкового нагляду надавати йому всю інформацію і документацію (в
паперовій чи електронній формі), необхідні для доведення відповідності
засобу фіксації правопорушень вимогам цього Технічного регламенту. На
вимогу органу ринкового нагляду розповсюджувачі повинні співпрацювати з
ним стосовно здійснення будь-яких заходів, спрямованих на усунення
ризиків, що становлять надані ними на ринку засоби фіксації правопорушень.
Випадки, в яких обов’язки виробників покладаються на імпортерів і
розповсюджувачів
40. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить засіб фіксації
правопорушень в обіг під власним найменуванням чи торговельною маркою
(знаком для товарів і послуг) або модифікує введений в обіг засіб фіксації
правопорушень у такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність
вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником та
повинен виконувати обов’язки виробника, визначені у пунктах 13-23 цього
Технічного регламенту.
Відповідність засобів фіксації правопорушень
Процедури оцінки відповідності
45. Оцінка відповідності засобу фіксації правопорушень встановленим
суттєвим вимогам та особливим вимогам до кожного засобу фіксації
правопорушень повинна проводитися за вибором виробника шляхом
застосування однієї або декількох процедур оцінки відповідності, викладених
у додатку 10.
Процедури оцінки відповідності стосовно засобів фіксації
правопорушень встановлені в додатку 1.
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Технічна документація
46. Технічна документація повинна відображати конструкцію, процес
виробництва та функціонування засобу фіксації правопорушень і давати
змогу проводити оцінку його відповідності застосовним вимогам цього
Технічного регламенту.
47. Технічна документація повинна бути деталізованою для
забезпечення дотримання таких вимог:
1) визначення метрологічних характеристик;
2) відтворюваність метрологічних характеристик виготовлених засобів
фіксації правопорушень за умови проведення належних регулювань з
використанням призначених для цього засобів;
3) цілісність засобів фіксації правопорушень.
48. Технічна документація для проведення оцінки та ідентифікації
засобу фіксації правопорушень повинна містити таку інформацію:
1) загальний опис засобу фіксації правопорушень;
2) технічний проект і виробничі креслення, схеми розміщення
компонентів, вузлів, електричні схеми тощо;
3) дані про виробничі операції для забезпечення стабільності серійного
виготовлення засобів фіксації правопорушень;
4) описи електронних вузлів засобу з кресленнями, діаграмами, зокрема
діаграмами передачі логічної та загальної інформації програмного
забезпечення, що пояснюють їх характеристики і функціонування (в разі
потреби);
5) описи та пояснення, необхідні для розуміння інформації, зазначеної
у підпунктах 2-4 пункту 48 цього Технічного регламенту, в тому числі
функціонування засобів фіксації правопорушень;
6) перелік національних стандартів та/або нормативних документів
Міжнародної організації законодавчої метрології, що застосовані повністю
або частково;
7) описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності
суттєвим та особливим вимогам, якщо національні стандарти з переліку
національних стандартів та/або нормативних документів Міжнародної
організації законодавчої метрології не застосовані, у тому числі перелік
інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані;
8) результати конструкторських розрахунків, досліджень тощо;
9) результати відповідних випробувань (в разі потреби) для проведення
оцінки та ідентифікації засобу фіксації правопорушень вимогам цього
Технічного регламенту за нормованих робочих умов та впливу
навколишнього середовища;
10) дані про сертифікати перевірки типу або сертифікати експертизи
проекту стосовно засобів фіксації правопорушень, які містять складові
частини, ідентичні тим, що в проектній документації.
49. Виробник визначає місце нанесення пломб і маркувань на засіб
фіксації правопорушень.
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50. Виробник повинен зазначити застереження щодо сумісності з
інтерфейсами та вузлами.
Декларація про відповідність
51. У декларації про відповідність зазначається про те, що дотримання
суттєвих вимог, установлених у додатку 2, та особливих вимог, установлених
у відповідних додатках 3-9, доведено.
52. Декларація про відповідність складається за формою згідно з
додатком 11 із зазначенням відомостей, передбачених відповідними
модулями оцінки відповідності, встановленими у додатку 1, та постійно
оновлюється. Декларація про відповідність складається державною мовою, а
в разі її складення іншою мовою перекладається державною мовою.
53. У разі коли на засіб фіксації правопорушень поширюється дія
кількох технічних регламентів, що вимагають складення декларації про
відповідність, складається єдина декларація про відповідність. У такій
декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні
регламенти, у тому числі відомості про їх офіційне опублікування.
Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, що
складається з окремих декларацій про відповідність.
54. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на
себе відповідальність за відповідність засобу фіксації правопорушень
вимогам цього Технічного регламенту.
Маркування відповідності
55. Відповідність засобу фіксації правопорушень вимогам цього
Технічного регламенту повинна засвідчуватися шляхом нанесення на нього
знака відповідності, зазначеного у пунктах 56-61 цього Технічного
регламенту.
Загальні принципи нанесення знака відповідності
56. Знак відповідності повинен наноситися лише виробником або його
уповноваженим представником.
57. Виробник шляхом нанесення знака відповідності ним самим або
його уповноваженим представником вказує на те, що він бере на себе
відповідальність за відповідність засобів фіксації правопорушень усім
вимогам, які застосовуються до таких засобів та визначені у відповідних
технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака відповідності.
58. Знак відповідності повинен бути єдиним маркуванням, що засвідчує
відповідність засобів фіксації правопорушень вимогам, які застосовуються до
таких засобів та визначені у відповідних технічних регламентах, якими
передбачене нанесення знака відповідності.
59. Нанесення на засоби фіксації правопорушень інших маркувань,
знаків або написів, які можуть вводити в оману третіх осіб щодо значення чи
форми знака відповідності, забороняється. Будь-яке інше маркування може
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бути нанесене на засоби фіксації правопорушень за умови, що це не вплине
негативно на видимість, розбірливість та значення знака відповідності.
Правила і умови нанесення знака відповідності
62. Знак відповідності, що наноситься на засіб фіксації правопорушень
або на табличку з технічними даними, повинні бути помітними,
розбірливими та не повинні стиратися. У разі коли таке нанесення є
неможливим або ускладненим через конструкцію засобу фіксації
правопорушень, такі маркування наносяться на супровідні документи та
пакування (у разі наявності).
63. Якщо засіб фіксації правопорушень складається з набору пристроїв,
що не є його вузлами, які функціонують разом, знак відповідності наноситься
на основний блок засобу фіксації правопорушень.
64. Знак відповідності повинен наноситися перед введенням засобу
фіксації правопорушень в обіг.
65. Знак відповідності може наноситися під час виробництва, якщо це
доцільно.
Знак відповідності повинен супроводжуватися ідентифікаційним
номером призначеного органу з оцінки відповідності (далі – призначений
орган), якщо такий орган залучався до здійснення контролю за виробництвом
згідно з додатком 10.
Ідентифікаційний номер призначеного органу наноситься таким
органом самостійно або відповідно до його інструкцій виробником чи
уповноваженим представником виробника.
Ідентифікаційний номер залученого призначеного органу повинен бути
незмивним або саморуйнуватися під час його видалення.
67. Знак відповідності та ідентифікаційний номер призначеного органу
можуть супроводжуватися будь-яким іншим символом, що свідчить про
особливий ризик або спеціальне використання.
Призначені органи
Призначення органів з оцінки відповідності
68. Органи з оцінки відповідності призначаються відповідно до закону
для виконання ними як третіми сторонами певних завдань з оцінки
відповідності згідно з цим Технічним регламентом.
Вимоги до призначених органів
69. Орган з оцінки відповідності може бути призначений за умови, що
він відповідає загальним вимогам до призначених органів, установленим
законом, а також спеціальним вимогам, установленим пунктами 70-77 цього
Технічного регламенту.
70. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною –
особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та
від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач (користувач).
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Орган з оцінки відповідності, власником корпоративних прав якого є
об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних
осіб - підприємців, що беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації,
монтажі, використанні чи обслуговуванні засобів фіксації правопорушень,
які оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови
доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту
інтересів.
71. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника
та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не
повинні
бути
проектувальниками,
виробниками,
імпортерами,
розповсюджувачами, монтажниками, покупцями, власниками, користувачами
чи відповідальними за обслуговування засобів фіксації правопорушень, які
вони оцінюють, або представниками будь-якої з таких сторін. Зазначена
вимога не виключає використання оцінених засобів фіксації правопорушень,
які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання
таких засобів в особистих цілях.
Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та
персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не
повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні, реалізації,
монтажі, використанні чи обслуговуванні засобів фіксації правопорушень,
які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у
провадженні такої діяльності, не повинні провадити діяльність, яка
суперечить незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності
з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи
призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання консультаційних
послуг.
Зазначені вимоги не виключають можливості обміну технічною
інформацією між виробником та призначеним органом для проведення
оцінки відповідності.
Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати, щоб діяльність
субпідрядників або дочірніх підприємств, які ними залучаються до
виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність
інформації, об’єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності
цих органів.
72. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити
діяльність з оцінки відповідності з необхідною добросовісністю та технічною
компетентністю у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску та
спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на їх
судження або результати їх діяльності з оцінки відповідності, насамперед з
боку осіб або груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.
73. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатний виконувати всі
завдання з оцінки відповідності, визначені у додатку 10 та щодо яких він
призначається чи призначений, незалежно від того, чи такі завдання
виконуються органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його
відповідальність.
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Орган з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури
оцінки відповідності та кожної групи засобів фіксації правопорушень у
рамках категорій, щодо яких він призначений чи призначається, повинен:
мати персонал, що має технічні знання та достатній і відповідний
досвід для виконання завдань з оцінки відповідності;
мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності,
що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з
оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики (правила,
методики, настанови тощо) та процедури, що дають змогу розрізняти
діяльність з виконання завдань як призначеним органом та іншу діяльність;
застосовувати процедури для провадження діяльності з оцінки
відповідності з урахуванням величини підприємства, що замовляє виконання
робіт з оцінки відповідності, галузі, в якій таке підприємство діє, його
структури, ступеня складності технології виробництва засобів фіксації
правопорушень та масового чи серійного характеру виробничого процесу.
Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для
виконання в належний спосіб технічних та адміністративних завдань з оцінки
відповідності, а також доступ до необхідного обладнання чи матеріальнотехнічної бази.
74. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки
відповідності, повинен мати:
1) ґрунтовну технічну і професійну підготовку з питань проведення
оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності
призначений;
2) достатній рівень знань вимог щодо проведення робіт з оцінки
відповідності, а також відповідні повноваження для їх проведення;
3) знання суттєвих вимог, установлених у додатку 2, та особливих
вимог, установлених у відповідних додатках 3-9, національних стандартів з
переліку національних стандартів та нормативних документів Міжнародної
організації законодавчої метрології, що застосовуються, а також відповідних
положень законодавства України та Європейського Союзу, відомчих
нормативних документів;
4) навички складення сертифікатів, протоколів та звітів, які
підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.
75. Органи з оцінки відповідності, їх керівники, заступники керівників
та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності,
повинні бути неупередженими.
Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки
відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з
оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з
оцінки відповідності чи їх результатів.
76. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати
комерційну таємницю стосовно інформації, одержаної під час виконання
своїх завдань згідно з додатком 10, крім подання її у визначених законом
випадках відповідним уповноваженим органам або у випадках, передбачених
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у цьому Технічному регламенті та визначених процедурами оцінки
відповідності відповідно до додатка 10.
77. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній
діяльності із стандартизації або забезпечувати поінформованість свого
персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про
таку діяльність.
Призначений орган повинен брати участь у відповідній діяльності
секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів,
утвореної (утворених) згідно з пунктами 98 і 99 цього Технічного
регламенту,
забезпечувати
поінформованість
свого
персоналу,
відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку
діяльність, а також застосовувати документи, підготовлені за результатами
роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.
Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств
78. У разі коли призначений орган залучає до виконання певних робіт,
пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або використовує ресурси
дочірнього підприємства, він повинен пересвідчитися щодо відповідності
зазначеного субпідрядника або дочірнього підприємства вимогам,
установленим у пунктах 69-77 цього Технічного регламенту (крім участі у
діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених
органів), і повідомити про це органу, що призначає.
79. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що
виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами незалежно від
їх місцезнаходження.
80. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до
виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.
81. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу,
що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікацій
залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконані
ними відповідно до додатка 10.
Акредитовані випробувальні лабораторії виробників
82. Акредитована випробувальна лабораторія виробника (далі –
випробувальна лабораторія) може бути залучена для провадження діяльності
з оцінки відповідності на підприємствах, в установах, організаціях, частиною
яких вона є. Випробувальна лабораторія повинна бути відокремленим
підрозділом підприємства та не повинна брати участі у розробленні,
виробництві, постачанні, встановленні, використанні чи обслуговуванні
засобів фіксації правопорушень, які вона оцінює.
83. Випробувальна лабораторія повинна відповідати таким вимогам:
1) бути акредитованою національним органом з акредитації або
національним органом з акредитації іншої держави;
2) випробувальна лабораторія та її персонал повинні мати визначене
місце в організаційній структурі підприємства та використовувати такі
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методи звітування в межах підприємства, частиною якого є зазначена
лабораторія, що забезпечують їх неупередженість і демонстрацію цієї
неупередженості відповідному національному органові з акредитації;
3) випробувальна лабораторія та її персонал не повинні бути
відповідальними за розроблення, виготовлення, постачання, встановлення,
експлуатацію або обслуговування засобів фіксації правопорушень, які вони
оцінюють, та провадити будь-яку діяльність, яка могла б суперечити
незалежності або доброчесності їх суджень стосовно діяльності з оцінки
відповідності;
4) випробувальна лабораторія повинна надавати свої послуги виключно
підприємству, частиною якого вона є.
84. Випробувальна лабораторія не підлягає призначенню.
Підприємство, частиною якого є випробувальна лабораторія, або
національний орган з акредитації повинні надавати органу, що призначає, за
його запитом інформацію про акредитацію відповідної випробувальної
лабораторії.
Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності
85. Призначені органи повинні проводити оцінку відповідності згідно з
процедурами оцінки відповідності, визначеними в додатку 10.
86. Оцінка відповідності повинна проводитися у пропорційний спосіб
без покладення зайвого навантаження на суб’єктів господарювання.
Призначені органи повинні провадити свою діяльність з урахуванням
величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в
якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва
відповідних засобів фіксації правопорушень та масового чи серійного
характеру виробничого процесу.
При цьому призначені органи повинні дотримуватися ступеня
вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності засобів
фіксації правопорушень вимогам цього Технічного регламенту.
87. У разі коли призначений орган вважає, що виробником не були
дотримані суттєві вимоги, установлені у додатку 2, та особливі вимоги,
установлені у відповідних додатках 3-9 або у відповідних національних
стандартах з переліку національних стандартів, нормативних документах
Міжнародної організації законодавчої метрології, інших технічних
специфікаціях, відомчих нормативних документах такий орган повинен
вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і не
видавати документ про відповідність.
88. У разі коли після видачі документа про відповідність призначений
орган під час проведення моніторингу відповідності виявить, що засіб
фіксації правопорушень не відповідає вимогам, зазначений орган повинен
вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі
потреби зупинити дію документа про відповідність або скасувати його.
89. У разі коли коригувальних заходів не вжито або вони не дали
необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен
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обмежити сферу призначення, зупинити дію документа про відповідність або
скасувати його.
Розгляд апеляцій на рішення призначених органів
90. Особа, яка надає засоби фіксації правопорушень для проведення
оцінки відповідності, має право подати призначеному органові апеляцію з
вимогою переглянути будь-яке рішення стосовно зазначеного засобу фіксації
правопорушень, прийнятого таким органом.
91. Призначений орган розглядає апеляцію згідно з положеннями
національних стандартів, що стосуються розгляду апеляцій органами з
оцінки відповідності.
92. У разі незгоди заявника з рішенням призначеного органу,
прийнятим за результатами розгляду апеляції, таке рішення може бути
оскаржене шляхом подання апеляції апеляційній комісії, утвореній
Мінекономрозвитку.
93. Подання апеляції призначеному органові та апеляційній комісії не
обмежує права заявника на звернення до суду. Рішення апеляційної комісії
може бути оскаржене в судовому порядку.
94. Витрати, пов’язані з поданням апеляції та проведенням повторної
оцінки відповідності, здійснюються за рахунок заявника. У разі коли
результати повторної оцінки відповідності відрізняються від результатів
попередньої, зазначені витрати заявника відшкодовуються призначеним
органом, який одержав недостовірні результати попередньої оцінки
відповідності.
Обов’язки призначених органів стосовно подання інформації
95. Призначені органи повинні інформувати орган, що призначає, про
будь-які:
1) відмови у видачі, обмеження сфери призначення, зупинення дії
документів про відповідність або їх скасування;
2) обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких
органів;
3) запити щодо подання інформації про діяльність з оцінки
відповідності, одержані ними від органів ринкового нагляду.
На запит органу, що призначає, призначені органи також повинні
інформувати його про діяльність з оцінки відповідності, що провадиться в
межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу діяльність, включаючи
транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду.
96. Призначені органи повинні подавати іншим органам з оцінки
відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та
провадять подібну діяльність з оцінки відповідності стосовно таких самих
засобів фіксації правопорушень, інформацію про негативні результати оцінки
відповідності, а на запит - також про позитивні результати оцінки
відповідності.
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97. Інформація, зазначена в пунктах 95 і 96 цього Технічного
регламенту, подається призначеними органами не пізніше п’яти робочих днів
з дня прийняття ними відповідних рішень, виникнення обставин або
одержання запитів.
Координація призначених органів
98. Координація та співпраця між органами з оцінки відповідності,
призначеними згідно з цим Технічним регламентом, здійснюється у формі
секторальної або міжсекторальної групи чи груп призначених органів
відповідно до закону.
99. Призначені органи беруть участь у роботі секторальної або
міжсекторальної групи чи груп призначених органів безпосередньо або через
визначених представників.
Державний ринковий нагляд і контроль засобів фіксації правопорушень
100. Державний ринковий нагляд і контроль засобів фіксації
правопорушень здійснюється в порядку, встановленому законом.
Формальна невідповідність
101. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються в
разі, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку
невідповідність:
1) знак відповідності нанесено з порушенням вимог цього Технічного
регламенту;
2) не нанесено знака відповідності;
3) ідентифікаційний номер призначеного органу, якщо такий орган
залучався на стадії контролю виробництва, нанесено з порушенням вимог,
установлених у пунктах 62-67 цього Технічного регламенту, або не нанесено;
4) не складено декларації про відповідність або декларація про
відповідність не супроводжує засобів фіксації правопорушень;
5) декларацію про відповідність складено з порушенням вимог цього
Технічного регламенту;
6) органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної
документації або вона є неповною;
7) інформація, зазначена у пункті 20 або 28 цього Технічного
регламенту, відсутня, неправдива або неповна;
8) не виконано будь-яких інших адміністративних вимог, установлених
у пунктах 13-23 або 26-34 цього Технічного регламенту.

Додаток 1
до Технічного регламенту
ПЕРЕЛІК
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технічних засобів фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху в автоматичному режимі
№ Найменування
п/п
1
Вимірювачі швидкості руху транспортних
засобів дистанційні
2
Засоби розпізнавання номерних знаків
транспортних засобів
3
Засоби фотовідеофіксації
4
Засоби визначення географічних координат
5
Засоби синхронізації часу
6
Засоби захисту інформації
7
Засоби створення інформаційного
повідомлення

Процедура оцінки
відповідності
B+D або B+F або G
B+D або B+F або G
B+D або B+F або G
B+D або B+F або G
B+D або B+F або G
B+D або B+F або G
B+D або B+F або G

Додаток 2
до Технічного регламенту
СУТТЄВІ ВИМОГИ
Загальна частина
1. Засоби фіксації правопорушень, які призначені для застосування у
сфері безпеки дорожнього руху та у складі КАФ, повинні забезпечувати
високий рівень метрологічної достовірності, щоб будь-яка сторона була
впевнена в результаті вимірювань, вони повинні бути сконструйовані і
виготовлені з високим рівнем якості в частині вимірювальної технології та
захищеності результатів вимірювань.
2. Конструкція стаціонарних КАФ повинна дозволяти проводити
метрологічну повірку засобів фіксації правопорушень без їх демонтажу.
3. Особливі вимоги, яким повинні відповідати засоби фіксації
правопорушень, наведено нижче. Вони можуть бути доповнені у разі потреби
спеціальними вимогами з відповідних національних та міжнародних
стандартів, технічних специфікацій та відомчих нормативних документів для
певних засобів фіксації правопорушень, в яких більш докладно викладені
деякі аспекти загальних вимог.
Допустимі похибки
4. За умов викладених у пунктах 7-14 додатку 2 похибка вимірювань
засобів фіксації правопорушень не повинна перевищувати значення
максимально допустимої похибки, яке встановлено в особливих вимогах до
цих засобів.
5. Для забезпечення високої точності показників вимірювань засіб
фіксації правопорушень вмонтовується в термостатичний бокс і оснащається
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засобами контролю та підтримання необхідної температури для забезпечення
безперебійного функціонування, а крім цього для оптичних систем
убезпечення від обмерзання, запотівання та налипання снігу під час роботи.
6. У стаціонарно установлених КАФ має бути передбачена наявність
датчиків вібрації або реалізовані алгоритми електронної стабілізації
зображень, що дозволяють зберегти точність вимірювань при поривах вітру
та інших короткочасних механічних впливах.
Кліматичні та механічні умови навколишнього середовища
7. Виробник повинен гарантувати працездатність засобів фіксації
правопорушень у таких умовах (таблиця 1).
Таблиця 1 Межі кліматичних та механічних умов функціонування
засобів фіксації правопорушень
№
Фактори
Значення
п/п
1 Температура оточуючого середовища
від мінус 30 оС
до плюс 70 оС
2 Відносна вологість
до 100 % при плюс 25 оС
3 Атмосферний тиск
від 84,0 до 106,7 кПа
4 Амплітуда віброприскорення (для
до 2 м/с2 в діапазоні частот
засобів, що встановлюються в
від 10 до 150 Гц
стаціонарних та пересувних КАФ)
5 Амплітуда віброприскорення (для
до 20 м/с2 в діапазоні
засобів, що встановлюються в
частот
мобільних КАФ)
від 10 до 150 Гц
8. КАФ в цілому та засоби фіксації правопорушень не повинні втрачати
працездатності та бути стійкими до дії водяних крапель та пилу на частини,
що піддані цим факторам.
9. Мобільні КАФ повинні витримувати механічні удари, падіння,
звалювання з місця можливої експлуатації.
Зовнішні електромагнітні умови
10. Завадостійкість та електромагнітна сумісність засобів фіксації
правопорушень повинна відповідати вимогам Технічного регламенту
електромагнітної сумісності обладнання.
Електроживлення
11. Основне електроживлення засобів фіксації правопорушень
стаціонарних та пересувних КАФ здійснюється від мережі змінного струму
частотою 50 Гц і номінальною напругою 220 В.
12. Засоби фіксації правопорушень повинні зберігати функціональні
характеристики при відхиленнях напруги мережі живлення від мінус 15 до
плюс 10 % від номінального значення 220 В і частоти 50 ± 1 Гц.
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13. Мобільні КАФ мають бути розраховані на живлення від
акумуляторних батарей, які забезпечують працездатність протягом не менше
3 годин безперервного функціонування або від бортової мережі
транспортних засобів без обмеження часу роботи.
14. Стаціонарні та пересувні КАФ повинні мати функцію
автоматичного відновлення роботи в разі відключення постачання
електроенергії та поновлення її постачання з обов’язковим самотестуванням
перед початком роботи.
Безпека
15. Засоби фіксації правопорушень повинні відповідати вимогам
Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.
Надійність
16. Напрацювання на відмову засобів фіксації правопорушень, що
входять до складу КАФ повинно бути не менше ніж 10 000 годин.
17. Стаціонарні та пересувні КАФ повинні функціонувати в умовах
цілодобової роботи без погіршення характеристик.
Захист інформації
18. Захист інформації, що створена КАФ регулюється Законом України
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
Додаток 3
До Технічного регламенту
Особливі вимоги до вимірювачів швидкості
1. Як складова частина КАФ використовуються вимірювачі швидкості
руху транспортних засобів, що працюють за такими принципами:
радіолокаційні;
лазерні;
з вимірюванням по кадрах відеоряду;
індуктивні;
магнітні;
п’єзоелектричні;
хронометричні;
комбіновані;
та інші.
2. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні
повинні відповідати вимогам Технічного регламенту законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки.
3. Однопроменеві (одноцільові) радарні вимірювачі швидкості повинні
відповідати вимогам ДСТУ OIML R 91 та подальшим редакціям цього
документу.
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4. Для інших вимірювачів швидкості руху транспортних засобів
виробник повинен гарантувати характеристики, що задовольняють вимоги
цього Технічного регламенту.
5. Вимірювач швидкості руху транспортного засобу повинен
ідентифікувати напрямок руху транспортного засобу та вимірювати
швидкість транспортного засобу, що наближується та що віддаляється із
похибкою, яка не перевищує припустиме значення.
6. Результат вимірювання швидкості повинен подаватися в кілометрах
на годину (км/год).
7. Значення дискретності подання показань вимірювача швидкості не
повинне бути більше, ніж 1 км/год.
8. Границі допустимої похибки вимірювання швидкості за довірчої
ймовірності 0.998 мають бути:
± 3 км/год в діапазоні вимірювань швидкості до 100 км/год;
± 3 % в діапазоні вимірювань швидкості понад 100 км/год.
9. Вимірювач швидкості повинен визначати лінійну швидкість руху
транспортного засобу в діапазоні не гірше, ніж від 30 до 240 км на годину.
10. Мінімальна дальність вимірювання швидкості транспортних засобів
з використанням алгоритму трекінгу не повинна перевищувати 50 м
11. Вимірювач швидкості руху транспортних засобів дистанційний
повинен визначати положення транспортного засобу в просторі у власній
системі координат та однозначно перетворювати їх до декартової системи
координат, пов’язаної з площиною дороги та створювати відповідність до
системи координат фотозображення та/або відеоряду.
12. Виміряна швидкість руху транспортного засобу має бути подана
відносно площини дороги.
13. Похибка позиціонування транспортного засобу вимірювачем
швидкості не повинна перевищувати 1 м по відстані і 2o по азимуту.
14. Вимірювач швидкості повинен мати функцію однозначного
віднесення виміряної швидкості руху до конкретного транспортного засобу,
щоби виміряна швидкість не могла бути віднесена до іншого транспортного
засобу, за умов:
якщо інший транспортний засіб випереджає або обганяє той, швидкість
якого вимірюється;
якщо транспортний засіб, швидкість якого вимірюється частково
перекривається іншими транспортними засобами;
якщо вимірювач швидкості змонтований на транспортному засобі, що
рухається.
15. Значення порогу максимально дозволеної швидкості руху
транспортних засобів має задаватись окремо для кожної смуги дорожньої
розмітки (з урахуванням допустимих похибок вимірювання).
16. Ідентифікація про позиціонування транспортного засобу відносно
дорожньої смуги повинна відбуватися при знаходженні не менше ¾
поперечного розміру транспортного засобу в цій смузі.
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17. Вимірювачі швидкості повинні мати функцію тестування
працездатності та перевірки точності вимірювань, яка повинна виконуватися
автоматично при кожному включенні вимірювача або за командою
оператора.
18. У вимірювачі швидкості, що використовується як окремий засіб
фіксації правопорушень повинна бути передбачена можливість опечатування
чи здійснення іншого захисту тих частин приладу, які, у випадку їх підробки,
можуть спричинити помилки вимірювань або метрологічно недостовірну
роботу.
Додаток 4
до Технічного регламенту
Особливі вимоги до засобів розпізнавання номерних знаків
транспортних засобів
1. Засоби розпізнавання номерних знаків транспортних засобів (далі –
НЗТР) має розпізнавати всі НЗТЗ, що знаходяться в зоні контролю вдень (у
сонячну погоду при будь-якому напрямку сонячного освітлення до видимого
на зображенні НЗТЗ) і вночі (при використанні інфрачервоного ліхтаря
підсвічування з довжиною хвилі випромінювання не нижчою 750 нм).
2. Засіб розпізнавання НЗТЗ має розпізнавати НЗТЗ з допустимим
забрудненням площі НЗТЗ до 15% відносно свої площі.
3. Засіб розпізнавання НЗТЗ повинен розпізнавати номерні знаки
нерухомих транспортних засобів та рухомих, що рухаються зі швидкостями
до 240 км/год.
4. Розпізнавання НЗТЗ не має погіршуватися при кутах нахилу (крену)
площини номерного знаку щодо умовного горизонту засобу розпізнавання до
20о.
5. Засіб розпізнавання НЗТЗ має забезпечувати:
ймовірність повного розпізнавання НЗТЗ (рухомих та нерухомих) – не
менше 90 %;
ймовірність умовного розпізнавання НЗТЗ (рухомих та нерухомих) – не
менше 92 %;
ймовірність помилок розпізнавання – не більше ніж 4 %;
ймовірність пропуску транспортних засобів – не більше ніж 5 %;
ймовірність появи дублікатів НЗТЗ протягом проїзду одного
транспортного засобу зони контролю – не більше ніж 0,5 %;
ймовірність появи розпізнаних символів, що не є НЗТЗ – не більше ніж
0,5 %.
Додаток 5
до Технічного регламенту
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Особливі вимоги до засобів фотовідеофіксації
1. Відеокамери, які будуть використовуватися як засоби
фотовідеофіксації повинні відповідати ДСТУ EN 50132-7:2014 (Alarm
systems – CCTV surveillance systems for use in security applications – Part 7:
Application guidelines) Системи тривожної сигналізації. Системи
відеоспостереження охоронного призначення. Частина 7. Правила
застосування (EN 50132-7:2012, IDT).
2. Засоби фотовідеофіксації повинні забезпечувати виконання функцій,
визначених у відомчих нормативних документах.
3. Засоби фотовідеофіксації повинні синхронно працювати із
вимірювачами швидкості руху транспортних засобів, засобами розпізнавання
НЗТЗ та автоматично створювати фотозображення в момент порушення
встановлених правил.
4. Створюване фотозображення транспортного засобу не повинне бути
«розмитим», «замиленим» або містити «артефакти» алгоритму стиснення за
умови фіксації транспортного засобу, що рухається з максимальною
швидкістю до 240 км/год та денного часу доби.
5. Засоби фотовідеофіксації, які будуть використовуватися в
стаціонарних та пересувних КАФ повинні бути обладнані аналітичними
функціями визначення перетину умовно визначеної лінії транспортними
засобами та виконувати фотофіксацію цієї події.
6. Для фотофіксації транспортних засобів, пов’язаних з порушеннями
правил проїзду транспортних засобів за сигналами світлофору засоби
фотовідеофіксації, що використовуються в стаціонарних та пересувних КАФ
повинні мати електричні входи для ідентифікації включення сигналів
світлофору.
7. Засоби фотовідеофіксації повинні мати функцію передачі відеоряду
online з одночасною можливістю створювати фотозображення.
8. Для однозначного віднесення виміряної швидкості руху до
конкретного транспортного засобу, засоби фотовідеофіксації повинні мати
функцію трекінгу.
Додаток 6
до Технічного регламенту
Особливі вимоги до засобів визначення географічних координат
1. Для визначення географічних координат використовуються засоби,
що визначають власні координати за допомогою системи глобального
позиціонування.
2. Точність визначення географічних координат не повинна бути
гіршою ніж 5-10 метрів.
3. Стаціонарний КАФ повинен визначати своє місце розташування не
рідше одного разу на годину.
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4. Пересувний КАФ повинен визначати своє місце розташування не
рідше ніж кожні 5 хвилин.
Додаток 7
до Технічного регламенту
Особливі вимоги до засобів синхронізації часу
1. КАФ повинні бути обладнані засобами введення поправки в
системну шкалу часу від зовнішніх джерел точного часу (GPS, мережеві
сервери точного часу тощо).
2. Період введення поправки в системну шкалу часу визначається
методом синхронізації, але не має перевищувати 3 с.
Додаток 8
до Технічного регламенту
Особливі вимоги до засобів захисту інформації
1. Засоби криптографічного захисту інформації, які використовуються
в системі автоматичної фіксації правопорушень, повинні мати сертифікати
відповідності або позитивні експертні висновки за результатами державної
експертизи в сфері криптографічного захисту інформації.
2. Забезпечення цілісності та підтвердження авторства реалізується
шляхом накладання електронного цифрового підпису на зафіксований
результат (факт / доказ).
3. Ключові дані та особисті ключі повинні формуватися апаратно на
ключовому документі, тобто з обов’язковим використанням захищеного
носія виконаного як апаратно-програмний засіб криптографічного захисту
інформації. Інтерфейс апаратно-програмного засобу криптографічного
захисту інформації має відповідати вимогам до алгоритмів, форматів та
інтерфейсів, що реалізуються у засобах шифрування та надійних засобах
електронного цифрового підпису.
4. Повинні бути реалізовані механізми взаємодії з акредитованим
центром сертифікації ключів з питань скасування/блокування сертифікатів
відкритих ключів у разі їх компрометації/підозри на компрометацію,
поновлення заблокованих сертифікатів у разі не підтвердження підозри на
компрометацію, та перевірки статусу сертифіката відкритого ключа за
списками відкликаних сертифікатів та/або за службою інтерактивного
визначення статусу сертифіката.
5. При обчисленні значення електронного цифрового підпису
обов’язково повинна застосовуватися позначка часу.
6. Формати електронного цифрового підпису, списків відкликаних
сертифікатів, протоколу визначення статусу сертифіката та протоколу
фіксування часу повинні відповідати вимогам чинного законодавства до
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форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах
електронного цифрового підпису.
7. КАФ повинні забезпечувати захист від несанкціонованого доступу
до власних ресурсів:
контроль цілісності програмного забезпечення, що встановлене в КАФ,
шляхом застосування механізмів однозначної ідентифікації, забезпечення
виявлення модифікації, захисту від несанкціонованої модифікації тощо;
розмежування доступу до управління КАФ;
ідентифікацію та автентифікацію користувачів, що отримують доступ
до ресурсів КАФ;
запис подій, що відносяться до зміни режимів функціонування КАФ.
8. Програмне забезпечення, що встановлено в КАФ, повинно мати
засоби ідентифікації та автентифікації його версії.
9. Програмне забезпечення КАФ має бути підписано Розробником та
повинні існувати механізми перевірки ідентичності встановленого на КАФ
програмного забезпечення та програмного забезпечення, що поставляється
Розробником.
10. У КАФ мають бути лічильники інформаційних повідомлень та
файлів з метаданими, які повинні автоматично підраховувати їх кількість.
Дані лічильника повинні автоматично додаватись до метаданих. Обнуління
лічильника відбувається в 00.00 кожної доби за внутрішнім часом КАФ.
11. Кожне інформаційне повідомлення та файл з метаданими повинні
бути підписані електронно-цифровим підписом КАФ. Перед накладанням
електронно-цифрового підпису КАФ має за допомогою автоматичних засобів
здійснити перевірку власних ресурсів та додати до інформаційного
повідомлення та файлу з метаданими відповідну мітку, що підтверджує (або
не підтверджує) факт коректного функціонування КАФ.
12. КАФ повинен мати позитивний експертний висновок у сфері
технічного захисту інформації згідно з вимогами чинного законодавства.
13. Конфіденційність, цілісність та доступність інформації, яка
обробляється в системі автоматичної фіксації правопорушень, має бути
забезпечена шляхом створення комплексної системи захисту інформації.
14. Створена комплексна система захисту інформації повинна пройти
Державну експертизу в сфері технічного захисту інформації згідно з
«Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту
інформації», що затверджене наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку і захисту інформації України від 16.05.2007 № 93.
Додаток 9
до Технічного регламенту
Особливі
повідомлення

вимоги

до

засобів

створення

інформаційного
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1. Інформаційне повідомлення складається з фотоматеріалів та
метаданих.
2. Зміст фотоматеріалів:
номерний знак транспортного засобу, що візуально розпізнається;
транспортний засіб, що візуально розпізнається (тип, марка);
ідентифікатор зафіксованого транспортного засобу (графічний,
символьний тощо).
3. Склад метаданих:
дата фіксації;
час фіксації;
місце вчинення порушення правил дорожнього руху;
відомості про КАФ (серійний номер, назва КАФ, виробник, інформація
про метрологічну повірку, дата закінчення міжповірочного інтервалу, серія
та номер сертифікату відповідності і т.п.);
результат розпізнавання номерного знаку транспортного засобу;
достовірність
(вірогідність)
розпізнавання
номерного
знаку
транспортного засобу;
результати вимірювання швидкості руху транспортного засобу,
поточного часу та інші дані;
географічні координати установки КАФ;
унікальний ідентифікатор (порядковий номер) події;
електронний цифровий підпис.
4. Специфіковані вимоги до складу метаданих і фотоматеріалів, що
входять до складу ІП, в залежності від зафіксованої події з ознаками
порушення ПДР наведено в таблиці 2.
Таблиця 2 Специфіковані вимоги до складу метаданих і фотоматеріалів
№ Порушення
Специфіковані вимоги до
Специфіковані вимоги
п/п ПДР
метаданих
до фотоматеріалів
1
Перевищення – швидкість транспортного
Не менше двох
встановлених засобу (або середня швидкість);
фотографій
обмежень
– напрям руху відносно КАФ;
транспортного засобу,
швидкості
–діюче обмеження швидкості
що задовольняють
руху
руху транспортного засобу у зоні загальні вимоги та
контролю;
зроблені з інтервалом не
– відомості про параметри зони
більше 1 с (для системи
контролю автомобільної дороги, вимірювання середньої
що виключають наявність
швидкості – дві
порушення правил дорожнього
фотографії зроблені на
руху
початку і в кінці зони
контролю)
2
Проїзд на
– відстань, пройдена
– не менше двох
заборонний
транспортним засобом від лінії
оглядових фотографій,
сигнал
фіксації (стоп-лінія, межа
зроблених під час дії
світлофора
перехрестя) при заборонному
заборонного сигналу
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3

Порушення
правил руху
через
залізничний
переїзд

4

Порушення
правил

сигналі світлофора, після
перевищення якої КАФ
фіксується подія з ознаками
правопорушення;
– мінімальна відстань до лінії
фіксації (стоп-лінія, межа
перехрестя), на якій
здійснюється фотозйомка
(відеозапис) руху ТЗ за наявності
заборонного сигналу світлофора;
– час, що минув з початку
ввімкнення заборонного сигналу
світлофора до моменту
фотозйомки (відеозапису) руху
транспортного засобу;
– дані, отримані із контролера
світлофора щодо сигналів
світлофора
– відстань, пройдена
транспортним засобом від стоплінії дорожньої розмітки,
дорожнього знаку або відстань
менша 10 м до першої рейки при
заборонному сигналі світлофора,
після перевищення якої КАФ
фіксується подія з ознаками
правопорушення;
– мінімальна відстань до стоплінії дорожньої розмітки,
дорожнього знаку або відстань
10 м до першої рейки на якій
здійснюється фотозйомка
(відеозапис) руху транспортного
засобу за наявності заборонного
сигналу світлофора;
– час, що минув з початку
ввімкнення заборонного сигналу
світлофора до моменту
фотозйомки (відеозапису) руху
транспортного засобу;
– дані, отримані із контролера
світлофора щодо сигналів
світлофора
– період часу припинення руху
транспортного засобу в зоні

світлофора: перша – під
час знаходження
транспортного засобу
перед лінією фіксації,
друга – під час
перетинання
транспортним засобом
лінії фіксації

– не менше двох
оглядових фотографій,
зроблених під час дії
заборонного сигналу
світлофора: перша – під
час знаходження
транспортного засобу
перед лінією фіксації,
дорожнім знаком чи
умовною лінією фіксації,
друга – під час
перетинання
транспортного засобу
лінії фіксації або
скорочення відстані до
першої рейки менше 10
м

– фотографія, що
підтверджує наявність
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зупинки/стоян
ки
транспортного
засобу

5

Порушення
правил руху і
зупинка на
смузі для
маршрутних
транспортних
засобів

6

Порушення
установленої
для
транспортних
засобів
заборони
виїзду на
смугу
зустрічного
руху
Порушення
встановленої
для
транспортних
засобів
заборони

7

контролю, після перевищення
якого фіксується подія з
ознаками порушення ПДР;
– географічні координати зони
контролю (для стаціонарних та
рухомих КАФ);
– географічні координати
дорожнього знаку, який
встановлює заборону
зупинки/стоянки транспортного
засобу (за наявності)
– відомості про параметри
контрольованої ділянки
автомобільної дороги, що
виключають наявність
порушення правил дорожнього
руху

заборони
зупинки/стоянки
транспортного засобу
(дорожній знак, дорожня
розмітка) та не менше
двох оглядових
фотографій, зроблених з
інтервалом не менше 1 с,
що дозволяють
встановити факт
припинення руху
транспортного засобу в
зоні контролю протягом
періоду часу, що
перевищує максимально
встановлений для
зупинки/стоянки
транспортного засобу
– зафіксований період часу
– не менше двох
знаходження транспортного
оглядових фотографій,
засобу на смузі, призначеній для зроблених з інтервалом
маршрутних транспортних
не менше 1 с, за якими
засобів
можна однозначно
встановити факт
знаходження
транспортного засобу на
смузі, призначеній для
маршрутних
транспортних засобів
– зафіксований період часу
– не менше двох
знаходження транспортного
оглядових фотографій,
засобу на смузі зустрічного руху зроблених з інтервалом
не менше 1 с, за якими
можна однозначно
встановити факт
знаходження
транспортного засобу на
смузі зустрічного руху
– зафіксований період часу
знаходження транспортного
засобу на тротуарі чи пішохідній
доріжці

– не менше двох
оглядових фотографій,
зроблених з інтервалом
не менше 1 с, за якими
можна однозначно
встановити факт
28

рухатися
тротуарами чи
пішохідними
доріжками

знаходження
транспортного засобу на
тротуарі чи пішохідній
доріжці

Нумерацію додатку 10 зроблено
Додаток 10
до Технічного регламенту
ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
Модуль B (експертиза типу)
1. Експертиза типу є тією частиною процедури оцінки відповідності, в
якій призначений орган досліджує технічний проект засобу фіксації
правопорушень та перевіряє і засвідчує, що технічний проект такої продукції
відповідає вимогам Технічного регламенту технічних засобів фіксації
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в
автоматичному режимі (далі – Технічний регламент), що застосовуються до
зазначеного засобу.
2. Експертиза типу може бути виконана одним із таких способів:
1) дослідження завершеного зразка, що представляє собою засіб
фіксації правопорушень, запланований для виробництва (виготовлений
типовий зразок);
2) оцінка адекватності технічного проекту засобу фіксації
правопорушень шляхом проведення експертизи технічної документації та
підтвердних документів, визначених у пункті 3 цього додатка, із
дослідженням зразків одного або кількох критичних компонентів зазначеного
засобу, передбаченого до виробництва (поєднання експертизи виготовленого
типового зразка та проекту типового зразка);
3) оцінка адекватності технічного проекту засобу фіксації
правопорушень шляхом проведення експертизи технічної документації та
підтвердних документів, визначених у пункті 3 цього додатка, без
дослідження зразка (проект типового зразка).
Рішення про відповідний спосіб перевірки типу та необхідну кількість
зразків приймається призначеним органом.
3. Виробник подає заявку на перевірку типу лише до одного, обраного
ним, призначеного органу, яка повинна містити:
1) найменування та адресу виробника, а також у разі подання заявки
його уповноваженим представником – найменування та адресу такого
представника;
2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в жоден
інший призначений орган;
3) технічну документацію. Технічна документація повинна давати
можливість оцінити відповідність засобу фіксації правопорушень вимогам
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Технічного регламенту, що до нього застосовуються, та повинна включати
адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації
повинні бути зазначені вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки
це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування
засобу фіксації правопорушень. Технічна документація повинна містити
принаймні такі елементи:
загальний опис продукції;
ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів,
складальних вузлів, електричних кіл тощо;
описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і
схем та функціонування продукції;
список застосованих повністю чи частково національних стандартів
та/або інших відповідних технічних специфікацій, відповідність яким надає
презумпцію відповідності продукції суттєвим та особливим вимогам, а в разі,
коли зазначені стандарти не були застосовані, – описи рішень, прийнятих з
метою забезпечення відповідності суттєвим та особливим вимогам
технічного регламенту. У разі часткового застосування національних
стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції
суттєвим та особливим вимогам, у технічній документації повинні
зазначатися їх частини, які були застосовані;
результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень
тощо;
протоколи випробувань;
4) зразки засобів фіксації правопорушень, що є репрезентативними для
передбаченого виробництва. Призначений орган може у разі потреби
вимагати додаткові зразки для виконання програми випробувань;
5) підтвердні документи для доведення адекватності рішення
технічного проекту. Такі підтвердні документи повинні містити всі
використані документи, особливо якщо відповідні національні стандарти з
переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію
відповідності засобів фіксації правопорушень суттєвим та особливим
вимогам, наведеним у додатках 2-9 Технічного регламенту (далі – перелік
національних стандартів), не були застосовані повністю. У разі потреби
підтвердні документи повинні містити результати випробувань, проведених
згідно з відповідними технічними специфікаціями відповідною лабораторією
виробника або від його імені та під його відповідальність іншою
випробувальною лабораторією.
4. Призначений орган повинен:
1) стосовно засобу фіксації правопорушень – провести експертизу
технічної документації та підтвердних документів для оцінки адекватності
технічного проекту такого засобу;
2) стосовно зразка (зразків):
перевірити відповідність виготовленого зразка (зразків) технічному
проекту і визначити елементи зразка (зразків), які були розроблені згідно з
національними стандартами з переліку національних стандартів та/або
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технічних специфікацій, відповідність яким надає зразку презумпцію
відповідності суттєвим та особливим вимогам;
провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх
проведення для перевірки правильності застосування обраних виробником
положень відповідних національних стандартів з переліку національних
стандартів;
провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх
проведення для перевірки того, що у разі незастосування положень
відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів
прийняті виробником рішення про застосування відповідних технічних
специфікацій відповідають суттєвим та особливим вимогам Технічного
регламенту;
дійти згоди з виробником про місце проведення досліджень та
випробувань.
5. Призначений орган повинен скласти звіт про результати проведення
оцінки, в якому зазначено види робіт, що проведені відповідно до пункту 4
цього додатка, та їх результати. Призначений орган, виконуючи свої
зобов’язання щодо органу, що призначає, може розкривати зміст такого звіту
в повному обсязі або частково лише за згодою виробника.
6. У разі коли тип засобу фіксації правопорушень відповідає вимогам
Технічного регламенту, призначений орган видає виробникові сертифікат
перевірки типу засобів фіксації правопорушень (далі – сертифікат перевірки
типу), який повинен містити найменування та адресу виробника, результати
перевірки, умови (якщо такі є) його чинності та необхідні дані для
ідентифікації затвердженого типу. До сертифіката перевірки типу можуть
додаватися один або кілька додатків.
У сертифікаті перевірки типу та додатках до нього повинна міститися
вся необхідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність
виготовлених засобів фіксації правопорушень затвердженому типу та
здійснювати контроль в умовах їх експлуатації.
У разі коли тип не відповідає вимогам Технічного регламенту, що
застосовуються, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката перевірки
типу та повідомляє про це заявнику з наданням детальних причин своєї
відмови.
7. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни
в сучасному стані розвитку техніки, які свідчать про те, що затверджений тип
може вже не відповідати вимогам Технічного регламенту, що
застосовуються, і визначати, чи існує необхідність у подальшому
дослідженні таких змін. У такому разі призначений орган інформує
виробника про своє рішення.
8. Виробник інформує призначений орган, який зберігає технічну
документацію, стосовно сертифіката перевірки типу про всі зміни у
затвердженому типі, які можуть вплинути на відповідність засобу фіксації
правопорушень суттєвим та особливим вимогам Технічного регламенту або
на умови дії зазначеного сертифіката. Такі зміни можуть потребувати
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додаткового затвердження у формі доповнення до оригіналу сертифіката
перевірки типу.
9. Призначений орган інформує орган, що призначає, про видані або
відкликані ним сертифікати перевірки типу та/або будь-які доповнення до
них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надає йому
список таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких
такий призначений орган відмовив, дію яких він зупинив чи встановив щодо
них інші обмеження.
Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду
(далі – орган ринкового нагляду) та інші призначені органи мають право за
запитами одержувати копію сертифікатів перевірки типу та/або додатків до
них. Орган, що призначає, та органи ринкового нагляду мають право за
запитами одержувати копію технічної документації та результатів
досліджень, проведених призначеним органом.
Призначений орган зобов'язаний зберігати копію сертифіката перевірки
типу, копії його додатків і доповнень, а також технічну документацію,
включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії
такого сертифіката.
10. Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу фіксації
правопорушень в обіг зберігати для надання на запити органів ринкового
нагляду копії сертифіката перевірки типу, його додатків і доповнень разом з
технічною документацією.
11. Уповноважений представник виробника може подати заявку згідно
з пунктом 3 цього додатка і виконувати обов’язки, визначені у пунктах 8 і 10
цього додатка, за умови визначення таких обов’язків у дорученні,
одержаному від виробника.
Модуль D (відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого
процесу)
12. Відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого
процесу – частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої
виробник виконує зобов’язання, викладені у пунктах 13, 23 і 24 цього
додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що засоби
фіксації правопорушень відповідають типу, описаному в сертифікаті
перевірки типу, та вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до
зазначених засобів фіксації правопорушень.
Виробництво
13. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління
якістю для виробництва, контролю та випробувань готової продукції згідно з
пунктами 14-18 цього додатка, та підлягає нагляду згідно з пунктами 19-22
цього додатка.
Система управління якістю
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14. Виробник подає обраному ним призначеному органові заявку на
проведення оцінки його системи управління якістю стосовно засобів фіксації
правопорушень, яка повинна містити:
1) найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки його
уповноваженим представником – найменування та адресу такого
представника;
2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в жоден
інший призначений орган;
3) необхідну інформацію для категорії засобів фіксації правопорушень,
що розглядаються;
4) документацію стосовно системи управління якістю;
5) технічну документацію стосовно затвердженого типу і копію
сертифіката перевірки типу.
15. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність
засобу фіксації правопорушень типу, описаному в сертифікаті перевірки
типу, і вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених
засобів.
Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи
управління якістю повинні бути систематизовані та впорядковані у формі
письмових документів, процедур та інструкцій. Документація щодо такої
системи управління якістю повинна забезпечувати належне розуміння
програм, планів та протоколів контролю якості.
Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:
цілей у сфері якості і організаційної структури, обов’язки та
повноваження керівництва стосовно якості продукції;
відповідних методів виробництва, системи управляння якістю та
забезпечення якості, процесів та системних дій, які використовуватимуться;
досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після
виготовлення, а також частота, з якою вони проводитимуться;
таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування,
дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного
персоналу;
засобів моніторингу для досягнення необхідної якості продукції та
ефективного функціонування системи управління якістю.
16. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з
метою визначення рівня її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 15
цього додатка.
Призначений орган повинен припускати відповідність таким вимогам
стосовно елементів системи управління якістю, які відповідають технічним
вимогам відповідного національного стандарту чи відповідної технічної
специфікації.
Аудиторська група повинна мати досвід керування системами
управління якістю, а щонайменше один з її фахівців – досвід оцінювання
засобів фіксації правопорушень, техніки та технології їх виготовлення, а
також знання вимог Технічного регламенту, що застосовуються. Аудит
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повинен, зокрема, включати відвідування підприємств виробника з метою
проведення їх оцінки.
Аудиторська група розглядає технічну документацію, зазначену в
підпункті 5 пункту 14 цього додатка, а також перевіряє здатність виробника
визначати відповідні вимоги Технічного регламенту та проводити необхідні
перевірки з метою забезпечення відповідності засобів фіксації
правопорушень таким вимогам.
Призначений орган повинен повідомити виробнику про своє рішення.
Повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення за
результатами оцінки.
17. Виробник повинен виконувати обов’язки, обумовлені схваленою
системою управління якістю, та підтримувати її, щоб вона лишалася
адекватною і ефективною.
18. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив
систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі
управління якістю.
Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни та
прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю
вимогам, зазначеним у пункті 15 цього додатка, або ж необхідності
проведення переоцінки такої системи.
Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення.
Зазначене повідомлення повинно містити висновки щодо перевірки та
обґрунтоване рішення за результатами оцінки.
Нагляд призначеним органом
19. Метою здійснення нагляду є встановлення факту виконання
виробником на належному рівні зобов’язань, передбачених схваленою
системою управління якістю.
20. Виробник повинен для проведення оцінки надавати доступ
призначеному органу до місць виробництва, здійснювати виробничий
контроль, забезпечувати проведення випробувань та зберігання засобів
фіксації правопорушень, а також подавати необхідну інформацію, зокрема:
1) документацію щодо системи управління якістю;
2) протоколи (записи) щодо якості, як звіти про інспектування, дані
випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу
тощо.
21. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити з метою
пересвідчення у тому, що виробником застосовується та підтримується
система управління якістю, а також надавати виробнику звіт про проведення
такого аудиту.
22. Призначений орган також може здійснювати відвідування
виробника без попередження, під час яких у разі потреби може провести
випробування засобів засобу фіксації правопорушень або доручити його
проведення з метою перевірки правильності функціонування системи
управління якістю. Призначений орган повинен надати виробникові звіт про
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відвідування, а у разі, коли були проведені випробування – протокол
випробування.
Маркування відповідності та декларація про відповідність
23. Виробник наносить знак відповідності, передбачений Технічним
регламентом, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного у
пункті 14 цього додатка, – його ідентифікаційний номер на кожний окремий
засіб фіксації правопорушень, що відповідає типу, описаному в сертифікаті
перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються.
24. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для
кожної моделі засобу фіксації правопорушень та зберігає її протягом 10 років
після введення засобу фіксації правопорушень в обіг для надання її на запити
органів ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна
ідентифікувати засіб фіксації правопорушень, для якого вона була складена.
Копія декларації про відповідність повинна бути доступна для
відповідних органів виконавчої влади на їх запит.
Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним
засобом фіксації правопорушень, який вводиться в обіг.
25. Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу фіксації
правопорушень в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду:
1) документацію, зазначену у пункті 14 цього додатка;
2) інформацію стосовно затверджених змін, зазначену у пункті 18 цього
додатка;
3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 18, 21 і 22
цього додатка.
26. Призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про
видані або відкликані рішення щодо схвалення систем управління якістю та
періодично або на запит подавати органові, що призначає, перелік рішень
щодо відмови, зупинення дії рішень щодо схвалення систем управління
якістю або їх обмежень в інший спосіб.
Уповноважений представник
27. Обов’язки виробника, визначені у пунктах 14, 18, 23, 24 і 25 цього
додатка, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його
імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні,
одержаному від виробника.
Модуль F (відповідність типу за результатами перевірки засобів фіксації
правопорушень)
28. Відповідність типу за результатами перевірки засобів фіксації
правопорушень – частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої
виробник виконує зобов’язання, викладені у пунктах 29, 33, 37 і 38 цього
додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що засоби
фіксації правопорушень, які пройшли перевірку відповідно до положень
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пункту 30 цього додатка, відповідають типу, описаному в сертифікаті
перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до
зазначених засобів.
Виробництво
29. Виробник повинен вживати заходів, необхідних для того, щоб
виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність
виготовлених засобів фіксації правопорушень затвердженому типу,
описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту,
які застосовуються до зазначених засобів.
Перевірка
30. Орган, обраний виробником із числа призначених, проводить
відповідні дослідження і випробування (або доручає їх проведення) для
перевірки відповідності засобу фіксації правопорушень типу, описаному в
сертифікаті перевірки типу, та відповідним вимогам Технічного регламенту.
Дослідження і випробування для перевірки відповідності засобів
фіксації правопорушень вимогам, що застосовуються, проводяться за
вибором виробника або шляхом проведення досліджень і випробувань
кожного засобу фіксації правопорушень, як зазначено у пунктах 31 і 32 цього
додатка, або шляхом проведення досліджень та випробувань засобів фіксації
правопорушень на основі статистичних методів перевірки відповідності, як
зазначено у пунктах 33-36 цього додатка.
Перевірка відповідності шляхом дослідження та випробування кожного
засобу фіксації правопорушень
31. Засоби фіксації правопорушень повинні бути індивідуально
досліджені, а також піддані встановленим у відповідному (відповідних)
національному (національних) стандарті (стандартах) з переліку
національних
стандартів
випробуванням
та/або
рівнозначним
випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з
метою
перевірки
відповідності
засобів
фіксації
правопорушень
затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам
Технічного регламенту, що застосовуються до зазначених засобів.
За відсутності національного стандарту або технічної специфікації
рішення щодо проведення відповідних випробувань приймається
відповідним призначеним органом.
32. Призначений орган видає сертифікат відповідності щодо
проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний
номер на кожний перевірений засіб фіксації правопорушень або доручає його
нанесення під свою відповідальність.
Виробник повинен зберігати сертифікат відповідності протягом 10
років після введення засобів фіксації правопорушень в обіг для подання його
відповідним органам ринкового нагляду.
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Статистична перевірка відповідності
33. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб
виробничий процес і контроль за ним забезпечували однорідність кожної
виробленої партії, та надавати вироблені засоби фіксації правопорушень для
перевірки у формі однорідних партій.
34. Зразки засобів фіксації правопорушень відбираються випадковим
чином з кожної партії. Відібрані засоби фіксації правопорушень повинні бути
індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних
національних
стандартах
випробуванням
та/або
рівнозначним
випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з
метою перевірки відповідності засобів фіксації правопорушень типу,
описаному у сертифікаті перевірки типу, та вимогам Технічного регламенту,
що застосовуються, а також схвалення рішення щодо прийняття чи
відхилення зазначеної партії засобів фіксації правопорушень. За відсутності
національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо
проведення відповідних випробувань приймається відповідним призначеним
органом.
35. У разі прийняття партії усі засоби фіксації правопорушень такої
партії вважаються такими, що пройшли перевірку, крім тих засобів фіксації
правопорушень з вибірки, які не пройшли випробування.
Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності щодо
проведених досліджень і випробувань та нанести свій ідентифікаційний
номер на кожний засіб фіксації правопорушень, який пройшов перевірку, або
доручити його нанесення під свою відповідальність.
Виробник повинен зберігати сертифікати відповідності протягом 10
років після введення засобів фіксації правопорушень в обіг для подання їх
органам ринкового нагляду.
36. У разі коли партію не прийнято, призначений орган повинен вжити
відповідних заходів для запобігання введенню такої партії в обіг. У разі
частого повторювання неприйняття партій призначений орган може
зупинити проведення статистичної перевірки відповідності та вжити
належних заходів.
Маркування відповідності та декларація про відповідність
37. Виробник наносить знак відповідності, передбачений Технічним
регламентом, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного у
пункті 30 цього додатка, – його ідентифікаційний номер на кожний окремий
засіб фіксації правопорушень, що відповідає затвердженому типу, описаному
в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що
застосовуються до зазначених засобів, і під відповідальність призначеного
органу, зазначеного у пункті 14 цього додатка, – його ідентифікаційний
номер на кожний окремий засіб фіксації правопорушень, що відповідає типу,
описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту,
що застосовуються.
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38. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для
кожної моделі засобу фіксації правопорушень та зберігає її протягом 10 років
після введення засобу фіксації правопорушень в обіг для подання на запити
органів ринкового нагляду. У декларації про відповідність зазначається
інформація, яка дає змогу ідентифікувати модель засобу фіксації
правопорушень, для якої її складено.
Копія декларації про відповідність подається відповідним органам
державного ринкового нагляду на їх запити.
Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним
засобом фіксації правопорушень, який вводиться в обіг.
За згодою призначеного органу, зазначеного у пункті 30 цього додатка,
та під його відповідальність виробник може також наносити на засіб фіксації
правопорушень ідентифікаційний номер призначеного органу.
39. За згодою призначеного органу, зазначеного у пункті 30 цього
додатка, та під його відповідальність виробник може наносити
ідентифікаційний номер призначеного органу на засіб фіксації
правопорушень під час виробничого процесу.
Уповноважений представник
40. Обов’язки виробника можуть бути виконані його уповноваженим
представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони
зазначені в дорученні, одержаному від виробника. Уповноважений
представник не може виконувати зобов’язання виробника, встановлені у
пунктах 29 і 33 цього додатка.
Модуль G (відповідність за результатами перевірки кожного окремого
засобу фіксації правопорушень)
41. Відповідність за результатами перевірки кожного окремого засобу
фіксації правопорушень – процедура оцінки відповідності, за допомогою якої
виробник виконує зобов’язання, викладені у пунктах 42, 43, 45 і 46 цього
додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що
відповідний засіб фіксації правопорушень, який пройшов перевірку
відповідно до пункту 60 цього додатка, відповідає вимогам Технічного
регламенту, які застосовуються до зазначеного засобу.
Технічна документація
42. Виробник розробляє технічну документацію та подає її
призначеному органу, зазначеному в пункті 44 цього додатку. Технічна
документація повинна давати можливість оцінити відповідність засобів
фіксації правопорушень відповідним вимогам і включати опис проведення і
результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків). У технічній
документації повинні зазначатися застосовні вимоги та пов’язані з
проведенням оцінки відповідності питання проектування, виробництва і
функціонування продукції. Технічна документація повинна у відповідних
випадках містити принаймні такі елементи:
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загальний опис продукції;
ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів,
складальних вузлів, електричних кіл тощо;
описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і
схем та функціонування продукції;
список застосованих повністю чи частково національних стандартів
та/або інших відповідних технічних специфікацій, відповідність яким надає
презумпцію відповідності продукції суттєвим та особливим вимогам, а в разі,
коли зазначені стандарти не були застосовані, – описи рішень, прийнятих з
метою забезпечення відповідності суттєвим та особливим вимогам
технічного регламенту. У разі часткового застосування національних
стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції
суттєвим та особливим вимогам, у технічній документації повинні
зазначатися їх частини, які були застосовані;
результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень
тощо;
протоколи випробувань.
Виробник зберігає технічну документацію для подання на запити
відповідних органів державного ринкового нагляду протягом десяти років
після введення в обіг останнього зразка продукції
Виробництво
43. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб
виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність
виготовленого засобу фіксації правопорушень вимогами Технічного
регламенту, що застосовуються до зазначеного засобу.
Перевірка
44. Орган, обраний виробником із числа призначених, проводить
дослідження і випробування, передбачені відповідними національними
стандартами з переліку національних стандартів та/або іншими відповідними
технічними специфікаціями (або доручає їх проведення), з метою перевірки
відповідності засобів фіксації правопорушень вимогам Технічного
регламенту, що застосовуються. За відсутності національного стандарту або
технічної специфікації призначений орган приймає рішення щодо
випробувань, які повинні бути проведені.
Призначений орган видає сертифікат відповідності стосовно
проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний
номер на кожний перевірений засіб фіксації правопорушень або доручає його
нанесення під свою відповідальність.
Виробник повинен зберігати сертифікат відповідності протягом 10
років після введення засобу фіксації правопорушень в обіг для надання його
органам ринкового нагляду.
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Маркування відповідності та декларація про відповідність
45. Виробник наносить знак відповідності, встановлений в Технічному
регламенті, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного у пункті
44 цього додатка, – його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб
фіксації правопорушень, що відповідає вимогам Технічного регламенту, що
застосовуються до зазначеного засобу.
46. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для
кожного засобу фіксації правопорушень та зберігає її протягом 10 років після
введення засобу фіксації правопорушень в обіг для подання органам
ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати
засіб фіксації правопорушень, для якого вона була складена.
Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним
органам виконавчої влади на їх запит.
Копія декларації про відповідність повинна поставлятися із засобом
фіксації правопорушень.
Уповноважений представник
47. Обов’язки виробника, визначені у пунктах 42, 45 і 46 цього додатка,
від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його
уповноваженим представником за умови зазначення таких обов’язків у
дорученні, одержаному від виробника.
Загальні положення
48. Оцінка відповідності за модулями D, F, або G може проводитися на
підприємстві-виробнику або в будь-яких інших місцях, якщо
транспортування до місця використання не вимагає розбирання засобу
фіксації правопорушень, а також якщо введення в експлуатацію на місці
використання не вимагає збирання засобу фіксації правопорушень або інших
робіт з технічного монтажу, які ймовірно матимуть вплив на роботу засобу
фіксації правопорушень, і якщо правильне функціонування засобу фіксації
правопорушень залежить від умов його установлення або використання. В
усіх інших випадках оцінка відповідності повинна проводитися в місці
використання засобу фіксації правопорушень.
49. У разі коли робота засобу фіксації правопорушень залежить від
умов його установлення або використання, процедури, зазначені у пункті 48
цього додатка, можуть проводитися у два етапи, при цьому другий етап
включає усі перевірки та випробування, результати яких залежать від умов
його установлення або використання, а перший етап – усі інші перевірки та
випробування. Другий етап виконується на місці використання засобу
фіксації правопорушень.
50. У разі прийняття виробником рішення щодо виконання у два етапи
однієї з процедур, зазначених у пункті 48 цього додатка, та проведення обох
таких етапів різними сторонами, засіб фіксації правопорушень, який
пройшов перший етап процедури, повинен містити ідентифікаційний номер
призначеного органу, залученого на такому етапі.
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51. Сторона, яка провела перший етап процедури, видає для кожного
засобу фіксації правопорушень сертифікат, в якому містяться дані, необхідні
для ідентифікації засобу фіксації правопорушень, та зазначаються проведені
дослідження та випробування.
Сторона, яка проводить другий етап процедури, повинна проводити ті
дослідження та випробування, які ще не були проведені.
Виробник або його уповноважений представник повинні гарантувати
надання за запитом сертифікатів відповідності, виданих призначеним
органом.
52. Виробник, який обрав модуль D, на першому етапі може
використовувати цю ж саму процедуру на другому етапі або прийняти
рішення щодо використання на другому етапі модуля F.
Маркування знаком відповідності повинно наноситися на засіб фіксації
правопорушень після закінчення другого етапу разом з ідентифікаційним
номером призначеного органу, що був залучений до другого етапу.
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