ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший заступник

адміністративної послуги
здійснення тимчасової реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на
вулично-дорожній мережі загального користування
Інформація про Центр надання адміністративної послуги
Найменування Департаменту Центру надання
адміністративної послуги, в якому
здійснюється обслуговування суб’єкта
звернення
1.

Місцезнаходження Центру
надання адміністративної
послуги

Д епарт ам ент надання
адм ініст рат ивних послуг О деської
м ісько ї р а д и
65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2 -Д

Інформація щодо режиму роботи Прийом документів
Центру надання
П онеділок, середа, п ’я т ниця, субота
адміністративної послуги
з 09:00 до 16:45
без перерви;
вівторок, чет вер
з 09:00 до 20:00;
без перерви
неділя - вихідний

2.
Видача документів

3.

Контактна інформація Центру
надання адміністративної

П онеділок, середа, п ’я т ниця, субота
3 09:00 до 16:45
без перерви
вівторок, чет вер
з 09:00 до 20:00
без перерви
неділя — вихідний
т ел./ф акс

айтіп.сеЩегЗ(@,отг.ос1е§8а.иа

послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

П опередній запис
15-35 або 705-55-55
інф ормація щ одо от римання
результ ат ів звернень , видачі документ ів
753-14-34
753-14-35
753-14-36
753-14-37

Інформація про Центр надання адміністративної послуги
Найменування Департаменту Центру надання
Ц ент р надання адмініст рат ивних послуг
адміністративної послуги, в якому
Ч орном орської м іс ьк о ї р а д и
здійснюється обслуговування суб’єкта
звернення
4.

Місцезнаходження Центру
надання адміністративної
послуги

68003, О деська область, м. Чорноморськ,
проспект М иру, буд. 33, перш ий поверх,
ліве крило

Інформація щодо режиму роботи П онеділок, середа, п ’я т ниця
з 08:00 до 18:00
Центру надання
без перерви;
адміністративної послуги
5.

6.

Контактна інформація Центру
надання адміністративної
послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

вівторок, чет вер
з 09:00 до 20:00;
без перерви
субот а
з 09:00 до 12:00
неділя —вихідний
т ел./ф акс

спар(®,стг. цоу.иа
стг.доу.иа/дготабуапат/спар
інф ормація щ одо от римання
результ ат ів звернень , видачі документ ів
(04868) 6-40-05
(04868) 6-40-09
(04868) 6-41-11

Акти законодавства, що регулюють
порядок та умови надання адміністративної послуги
Закони України (номер, дата, назва, - Закон України «Про охорону праці»
- Закон України «П ро дозвільну
частина, стаття)

7.

сист ем у у
сф ері
господарської
діяльності»,
Закон
України «Про перелік
документ ів дозвільного характ еру»
(випадках, якщ о адмініст рат ивна
послуга відносит ься до документ ів
дозвільного характ еру),
- Закон України: «Про дорож ній
рух»,
Закон
України
«Про
адм ініст рат ивні
послуги»
від
0 6 .0 9 .2 0 1 2 № 5203-УІ

Акти Кабінету Міністрів України
(номер, дата, пункт, назва)

8.

Акти центральних органів
виконавчої влади (номер, дата,
пункт, назва)

9.

Акти місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого
самоврядування (номер, дата, пункт,
назва)
10.

П ост анова
К абінет у
М ініст рів
України від 6 січня 2010 р. № 8 «Про
зат вердж ення
П орядку
відом чої
р еє ст р а ц ії
та
ведення
обліку
великот оннаж них
та
інш их
т ехнологічних
т ранспорт них
засобів», Розпорядж ення К абінет у
М ініст рів України від 16.05.2014
р о к у № 523-р «Д е я к і пит ання надання
адм ініст рат ивних
послуг
органів
виконавчої влади за
принципом
організаційної єдност і»
Н аказ
Д ерж гірпром нагляду
від
27.01.2010 № 9 «Про зат вердж ення
П орядку
проведення
держ авного
т ехнічного огляду великот оннаж них
та
інш их
т ехнологічних
т ранспорт них
засобів»,
зареєст рованого
в
М ініст ерст ві
ю ст иції України за № 163/17458 від
15.02.2010; ,
р о зд іл VII П одат кового К одексу
України
4187-V I «П ро ст ворення Ц ент ру
надання адмініст рат ивних послуг
О деської м іс ьк о ї рад и » (зі змінами);
- Р іш ення О деської м ісько ї р а д и від
26.04.2017
р.
Ш 9 3 5 -Ш
«Про
внесення зм ін до ріш ення О деської
м іськ о ї р а д и від 10.06.2015 р. № 6703VI «П ро зат вердж ення переліків
адм ініст рат ивних
послуг,
які
надаю т ься через Ц ент р надання
адм ініст рат ивних послуг О деської
м іс ьк о ї ради, у новій редакції»

Умови отримання адміністративної послуги
- Заява с у б ’єкт а звернення (фізична
Підстава для одержання
особа,
суб ’єкт
господарю вання
адміністративної послуги

11.

12.

Вичерпний перелік документів,

ю ридична
особа)
про
надання
адм ініст рат ивної
послуги
вст ановленого
зразка,
заповнена
належ ним чином;
- П ост анова К абінет у М ініст рів
України від 6 січня 2010 р. № 8 «Про
зат вердж ення
П орядку
відом чої
р еєст р а ц ії
та
ведення
обліку
великот оннаж них
та
інш их
т ехнологічних
т ранспорт них
засобів»
Суб'єкт господарю вання подає заяву,

необхідних для отримання
адміністративної послуги, а також
вимоги до них з роз’ясненням по
кожному пункту переліку
документів

заповнену належ ним
чином,
та
документ и відповідно до П орядку
відом чої р еєст р а ц ії т а ведення
обліку великот оннаж них та інш их
т ехнологічних т ранспорт них засобів
зат вердж еного
пост ановою
К абінет у М ініст рів України від
6.01.2010 № 8 через цент р надання
адм ініст рат ивних послуг, а саме:
паспорт а
(для
повноліт ньої
ф ізичної особи т а особи віком від 16
до
18
років),
свідоцт ва
про
народж ення (для осіб віком до 16
років);
- документ ів, що підт вердж ую т ь
правом ірніст ь
придбання
або
використ ання
т ехнологічного
т ранспорт ного засобу;
- наказу про призначення посадової
особи, відповідальної за безпечну
експлуат ацію т а т ехнічний стан
т ехнологічного
т ранспорт ного
засобу (для ю ридичної особи);
- експлуат аційної документації;
- документ ів, що підт вердж ую т ь
оплат у варт ост і бланків, ном ерних
знаків, виданих під час реєст рації, та
послуг за проведення т ехнічного
огляду;
серт иф ікат а
відповідності,
свідоцт ва
про
визнання
відповідност і,
декларації
про
відповідніст ь
для
т ехнологічного
т ранспорт ного засобу,
на який
розповсю дж ую т ься
відповідні
вимоги.
- акт т ехнічного огляду;
- позит ивний висновок експертизи,
проведеної ф ахівцям и експерт нот ехнічного центру, на відповідніст ь
т ехнологічного
т ранспорт ного
засобу нормат ивно-правовим акт ам
з
охорони
праці
України
(для
т ехнологічних т ранспорт них засобів,
вигот овлених за м еж ам и України чи
переобладнаних
або
самост ійно
зібраних) за адресою : м. Одеса, вул.
Тираспольська, 12;
первинні
свідоцт во
про
реєст рацію і ном ерний знак; _____

- вант аж но м ит ну декларацію

13.

14.

14.1

14.2
14.3

15.
16.
17.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної послуги

Платність/безоплатність надання
адміністративної послуги
У разі платності:
Акти законодавства, на підставі яких
стягується плата (номер, дата, назва,
стаття) за надання адміністративної
послуги
Розмір та порядок внесення плати
- (адміністративного збору) за платну
адміністративну послугу
Банківські реквізити для внесення
плати
Н е перевищ ує ЗО календарних днів з
Строк надання адміністративної
дня надання суб'єкт ом звернення та
послуги

Строк дії адміністративної послуги
Вичерпний перелік підстав для
відмови у наданні адміністративної
послуги
Результат надання адміністративної
послуги

18.

19.

Способи одержання відповіді
(результату)
Необхідність у проведенні
експертизи (обстеження) об'єкта, на
який надається адміністративна
послуга

20.

на
т ехнологічний т ранспорт ний засіб,
що
ввозит ься,
або посвідченням
м ит ного
органу
про реєст рацію
ввезених
на
м ит ну
т ерит орію
України
т ехнологічних
т ранспорт них засобів.
В ласник
т ехнологічного
т ранспорт ного
засобу
от рим ує
послугу
через
цент р
надання
адм ініст рат ивних послуг (далі ЦНАП).
-

документ ів,
необхідних
для
от рим ання послуги
необм еж ено
Н адання документ ів не в повном у
обсязі або в невідповідност і до вимог
законодавст ва
С відоцт во
про
реєст рацію
великот оннаж ного т ранспорт ного
засобу або інш ого т ехнологічного
т ранспорт ного засобу т а ном ерний
знак
Через Ц Н А П
Д л я перереєст рації т ехнологічних
т ранспорт них засобів - позит ивний
висновок
експерт изи,
проведеної
ф ахівцям и
експерт но-т ехнічного
центру,
на
відповідніст ь
т ехнологічного
т ранспорт ного
засобу норм ат ивно-правовим акт ам
з
охорони
праці
України
(для
т ехнологічних
т ранспорт них
засобів, вигот овлених за м еж ам и

України чи переобладнаних або
сам ост ійно зібраних) за адресою : м.
Одеса, вуя. Тираспольська, 12

20.1

20.2

20.3
20.4
21.

Платність/безоплатність проведення
експертизи (обстеження)
Акти законодавства, на підставі яких
стягується плата (номер, дата, назва,
стаття) за проведення експертизи
(обстеження)
Розмір плати проведення експертизи
(обстеження)
Банківські реквізити для внесення
плати щодо проведення експертизи
(обстеження)
Примітка

Начальник відділу нагляду
На транспорті та зв’язку

-

-

-

Прус І.А.

