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2.1.1 Нафта і нафтопродукти перевозяться в цистернах і контейнерах-цистернах з
внутрішнім маслобензиностійким і паростійким захисним покриттям, що задовольняє
вимогам електростатичної іскробезпеки, обладнаних люками для верхнього наливу та
нижнього зливу.

2.1.2 Підготовка цистерн і контейнерів-цистерн під налив нафтопродуктів провадиться
відповідно до вимог додатка 2 ГОСТ 1510-84. Порожні цистерни із залишками нафти і
нафтопродуктів у випадках, передбачених ГОСТ, можуть бути використані під налив
цих же вантажів без попередньої очистки і промивки.

2.1.3 Цистерни, що подаються для підготовки під налив, супроводжуються пересильною
накладною на порожню цистерну, яка містить найменування злитого нафтопродукту. За
відсутності вказаного документа найменування злитого нафтопродукту встановлюється
шляхом аналізу залишку вантажу в цистерні або в контейнері-цистерні. Не дозволяється
використовувати цистерни і контейнери-цистерни, які не мають супроводжувальних
документів, для наливу нафтопродуктів, що застосовуються в авіаційній техніці.
Використання таких цистерн і контейнерів-цистерн для наливу бензинів, розчинників,
нафтової ароматики, гасів, масел першої групи допускається за умови підготовки їх
згідно з позначенням 1 в табл. 1 додатка 2 до ГОСТ 1510-84.

2.1.4 Цистерни, що подаються під налив, супроводжуються пересильною накладною на
порожню цистерну, яка містить відомості про найменування злитого нафтопродукту і під
налив якого вона підготовлена. Цистерни, що подаються під налив після промивання на
промивально-пропарювальній станції, супроводжуються актом форми ВУ-20,
затвердженим МШС у 1976 р., із зазначенням в ньому відповідного пункту табл. 1
додатка 2 ГОСТ 1510-84 про підготовку цистерни під налив. Не допускається
використовувати цистерни з трафаретом "Бензин" для перевезення нафти, мазуту,
масел, моторного палива, бітуму і аналогічних їм за фізико-хімічними властивостями
нафтопродуктів.

2.1.5 Цистерни, що використовуються для перевезення нафтопродуктів у кільцевих
маршрутах, повинні проходити профілактичну обробку протягом часу, встановленого
відправником і одержувачем за узгодженням, але не більше п'ятикратного використання
(завантаження) цистерн для нафтопродуктів, зазначених у пунктах 1-10, 16, 17, 19, 20,
21, 28, і не менше одного разу на місяць для нафтопродуктів, зазначених у пунктах
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11-15, 18, 22, 23, 29-34 ГОСТ 1510-84. При цьому обробка цистерн у першому випадку
провадиться відповідно до позначки 2, а в другому - відповідно до позначки 3 табл. 1
додатка 2 ГОСТ 1510-84.

2.1.6 На цистерни або контейнери-цистерни, придатні під налив нафтопродуктів,
приймальник відправника наклеює бирки з позначенням роду продукту, під налив якого
цистерна або контейнер-цистерна може бути використана.

2.1.7 Заповнення нафтопродуктами цистерн і контейнерів-цистерн провадиться з
урахуванням збільшення об'єму нафтопродуктів при підвищенні температури під час
перевезення, а також повного використання місткості і вантажопідйомності цистерн і
контейнерів-цистерн. Температура нафти, яка наливається, не повинна перевищувати
300С, а температура розігрітих нафтопродуктів з високою в'язкістю встановлюється
згідно з вимогами Інструкції про порядок прийому транспортування, зберігання,
відпускання і обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України,
затвердженої наказом Держнафтогазпрому, Міністерства економіки, Міністерства
транспорту, Держстандарту, Держкомстату України від 02.04.98 № 81/38/101/235/122 і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.99 за № 685/3978.

2.1.8 Для скорочення втрат світлих нафтопродуктів від випарювання і запобігання
недовикористанню вантажопідйомності цистерн і контейнерів-цистерн за рахунок
утворення піни при наливі відправник зобов'язаний проводити налив по шлангах
(трубах), які доходять до днища котла цистерни, або використовувати інші способи
наливу, що запобігають утворенню піни. Налив нафтопродуктів вільнопадаючим
струменем не допускається.

2.1.9 Паливо для реактивних двигунів, авіаційні бензини і авіаційні масла наливають в
цистерни через естакади, які обладнані навісами або дахами, за винятком естакад
підприємств тривалого зберігання і наливних пунктів магістральних нафтопродуктів, а
також естакад, обладнаних пристроями, що забезпечують герметизацію операцій
наливу.

2.1.10 До кожного перевізного документа, що пред'являється відправником на
перевезення нафтопродуктів, додається паспорт якості. У разі перевезення
нафтопродуктів маршрутами і групами за одним перевізним документом паспорти якості
додаються у кількості не менше п'яти примірників, які використовуються у випадках
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відчеплення цистерн через технічну несправність або з інших причин.

2.1.11 У пунктах розпилення нафтопродуктів відправлення цистерн і оформлення
перевізних документів провадиться у термін не більше однієї години з моменту прибуття
маршруту. При затримці цистерн в очікуванні відправлення більше цього терміну
станцією розпилення складається акт загальної форми із зазначенням причин простою
цистерн, на підставі якого стягується плата за користування цистернами з винної
сторони (відправника або одержувача) згідно з Правилами користування вагонами і
контейнерами, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 25.02.99 №
113 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.03.99 за № 165/3453.

2.1.12 Маса нафти і нафтопродуктів, налитих у цистерни або контейнери-цистерни,
визначається одним з методів, передбачених ГОСТ 26976-86 "Нефть и нефтепродукты.
Методы измерения массы", згідно з вимогами Інструкції про порядок прийому
транспортування, зберігання, відпускання і обліку нафти і нафтопродуктів на
підприємствах і в організаціях України, затвердженої наказом Держнафтогазпрому,
Міністерства економіки, Міністерства транспорту, Держстандарту, Держкомстату
України від 02.04.98 № 81/38/101/235/122 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
07.10.99 за № 685/3978.
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