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2. Перелік документів  
Реєстраційні дії здійснюються згідно «Порядку відомчої реєстрації та 

ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних 
засобів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 
№ 8 (далі Порядок). 

У разі  настання  обставин,  у зв'язку  з  якими  виникла  потреба у 
внесенні змін у реєстраційні документи, власники технологічних транспортних 
засобів зобов'язані  перереєструвати їх протягом 10 днів.   

 
 Підстави отримання адміністративної послуги:  

• зміна найменування чи імені власника,  
• зміна форми власності,  
• зміна місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця 
проживання або перебування фізичної особи - власника технологічного 
транспортного засобу;   
• втрата або непридатність до подальшого використання свідоцтва про  
реєстрацію  чи номерного знака;  
• зміна вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;  
• переобладнання технологічного транспортного засобу за умови проведення 
фахівцями експертно-технічного центру експертизи на відповідність 
нормативно-правовим актам з охорони праці.  

 
   Для перереєстрації технологічного транспортного засобу надаються 
документи: 

2.1. Письмова заява власника (за зразком згідно з додатками 1 і 2 до Порядку). 
2.2. Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу. 
2.3. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.  
2.4. Копії (завірені згідно чинного законодавства):  

2.4.1. паспорта (для повнолітніх фізичних осіб); 
2.4.2. документів, що підтверджують правомірність придбання чи 

використання технологічного транспортного засобу, вузлів  і 
агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, у тому числі довідки 
про встановлення вузла або агрегату з обмінного чи резервного 
фонду суб'єкта господарювання, скріпленої його печаткою;  

2.4.3. документу, що підтверджує оплату вартості бланків, номерних 
знаків, виданих під час перереєстрації,  та послуг за проведення 
технічного огляду.  

 
 Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва 
про реєстрацію та/або номерного знака може здійснювати уповноважена 
власником технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, 
посвідченим у встановленому порядку.  
 
 Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або 
їх копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із 
законодавством.  
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Порядок та спосіб подання документів: суб’єкт звернення надає 

письмову заяву, з доданими до неї документами, адміністратору ЦНАП. 
 

3. Платність 
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.   
 

4. Строк надання 
Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення 

заяви та документів, необхідних для отримання послуги. 
 

5. Результат послуги 
Видача Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу. 
У разі надання неповного пакету документів,  визначених Порядком,  

та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства – письмова 
відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання 
послуги.    

  
6. Способи отримання відповіді (результату) 

Послугу отримує власник технологічного транспортного засобу, або 
уповноважена ним особа за дорученням власника, посвідченим у 
встановленому порядку, у адміністратора ЦНАП. 

 
7. Акти законодавства 

Закон України «Про дорожній рух»;  
Закон України «Про адміністративні послуги»;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 №8 «Про затвердження 
порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів» (Із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМУ  N849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011; N868 ( 868-2012-п ) від 
19.09.2012; N233 (233-2013-п) від 08.04.2013);  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послуг»; 
Наказ Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 № 9 «Про затвердження 
Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та 
інших технологічних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 15.02.2010 за № 163/17458; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1021-р 
«Питання Державної служби з питань праці». 


