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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник Головного управління 
Держпраці України у Запорізькій 
області 

Бабенко О.П. 

«___» ______________    ______ р. 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги щодо відомчої реєстрації великотоннажних та 
інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації 

на вулично-дорожній мережі загального користування 

РЕЄСТРАЦІЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

1. Суб’єкт надання послуги та центр надання адміністративних послуг

Головне управління Держпраці у Запорізькій області (ГУ Держпраці у
Запорізькій області):  
69032, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 25, 
режим роботи: понеділок-четвер з 08.00 до 17.00, п’ятниця з 08.00 до 15.45, 
обідня перерва з 12.00 до 12.45, вихідні дні: субота, неділя. 
тел.: (061) 222-75-10, факс: (061) 222-75-11 
E-mail: 08zp@dsp.gov.ua, веб-сайт: zp.dsp.gov.ua

Надання послуги здійснюється через Департамент надання 
адміністративних послуг та розвитку підприємництва, Центри надання 
адміністративних послуг (далі – ЦНАП)  м. Запоріжжя: 
- Вознесенівський р-н: бул. Центральний, буд.27, тел.236-04-25, 236-04-35
- Заводський р-н: вул. Лізи Чайкіної, буд.56, .тел.236-52-82, 236-52-84
- Дніпровський та Хортицький р-ни: вул. Кияшка, буд. 22, тел.239-38-44 , 239-
38-43
- Олександрівський та Шевченківський р-ни: вул. Українська, буд. 50, тел.787-
60-11, 787-60-38

Режим роботи ЦНАП: 
Понеділок, середа, четвер, п’ятниця: з 08:30 до 16:30 
Вівторок: з 08:30 до 19:30 
Субота: вихідний (крім бул. Центральний, 27 - з 08:30 до 15:00) 
неділя: вихідний 
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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). 

Підстави отримання адміністративної послуги: юридичні і фізичні 
особи, які є власниками технологічних транспортних засобів (далі ТТЗ) чи 
використовують їх на законних підставах зобов’язані зареєструвати зазначені 
транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших 
законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на 
територію України.  

Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, 
реєструється за місцезнаходженням органу юридичної особи, а той, що 
належить фізичній особі, - за місцем проживання або перебування фізичної 
особи.  

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем 
його експлуатації.  

Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва 
про реєстрацію і номерного знака може здійснювати уповноважена власником 
технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченим у 
встановленому порядку.  

Для реєстрації 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 (оригінал).  
2.3. Висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного 

центру, на відповідність технологічного транспортного засобу 
нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних 
транспортних засобів, виготовлених за межами України чи 
переобладнаних або самостійно зібраних).  

2.4. Копії документів (завірені згідно чинного законодавства): 
2.4.1. наказу про призначення посадової особи, відповідальної за 

безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного 
транспортного засобу (для юридичної особи); 

2.4.2. паспорту (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 
18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років); 

2.4.3. експлуатаційної документації (паспорт на транспортний засіб та/або 
інструкція з експлуатації); 

2.4.4. документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних 
знаків, виданих під час  реєстрації,  та  послуг  за проведення 
технічного огляду (з відміткою банку); 

2.4.5. сертифікату відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, 
декларації про відповідність для технологічного транспортного 
засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги (якщо 
транспортний засіб не підлягає обов’язковій сертифікації —   
лист - відмова від акредитованого органу сертифікації); 
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2.4.6. одного будь-якого з наведених документів що підтверджують 
правомірність придбання технологічного транспортного засобу 
(п. 11 Порядку): 

• довідки-рахунка, яка видана підприємством-виготовлювачем або
іншим суб'єктом господарювання, що реалізує технологічний
транспортний засіб;

• акту приймання-передачі, виданого підприємством-виготовлювачем
технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів;

• договору купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички,
застави, біржової угоди, договору про спільне володіння,
користування і розпорядження майном,  що  перебуває  у спільній
частковій власності;

• документів, що підтверджують реалізацію технологічного
транспортного засобу на аукціоні;

• договору оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між
сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право
керування і використання цього транспортного засобу;

• вантажної митної декларації на технологічний транспортний засіб,
що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію
ввезених на митну  територію  України  ТТЗ, вузлів і агрегатів;

• рішення уповноваженого органу про відчуження ТТЗ;
• виконавчого напису нотаріуса про витребування від боржника

майна;
• рішення суду про визнання права власності на ТТЗ;
• договору про спільне володіння, користування у разі отримання

ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв’язку з
виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу
управління господарського товариства, засвідченим в
установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові)
товариства у зв’язку з його виходом або виключенням з товариства
технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність
або для користування;

• інших документів, що встановлюють право власності або
користування транспортним засобом;

• для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий
час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом
господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють
право власності або користування, та про попередню його
реєстрацію, надається копія  інвентарної  картки обліку основних
засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата
введення в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи
суб'єкта  господарювання та печаткою.

2.5.  Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше 
експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами 
свідоцтво про реєстрацію ТТЗ з позначкою про зняття з обліку. 
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 Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або їх 
копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із 
законодавством.  

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».
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