
Погоджено:
Селищний голова  
_________________ М.  БЕНЗАР
      «____»  ___________ 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Наказ Управління Держпраці
у Миколаївській області 
«22» червня 2016 року № 198

Інформаційна картка 
тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів 

1. Суб’єкт надання послуги
Управління Держпраці у Миколаївській області: 
54003,  м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1
Графік роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 16.00
тел./факс (0512)50-01-30; E-mail: dozvol15@ukr.net
Сайт Управління:  http://mk.dsp.gov.ua/
Надання послуги здійснюється через 
1) Центр надання адміністративних послуг Олександрівської селищної ради за

адресою:

1. Місцезнаходження Центру  Миколаївська обл., смт Олександрівка,

вул. Генерала Позвігуна, буд. 208

2. Режим роботи Центру Понеділок - п’ятниця з 08-00  до  17-00

Середа  з  08-00  до  20-00

Без перерви на обід 

3. Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти та

веб-сайт Центру 

osr  -  mk  @ukr.net  

oleksandrivskaotg.org.ua 05132(9-61-47)

2. Перелік документів
Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової  заяви

власника  за  зразком згідно  з  додатками 1 і  2  Постанови  КМУ від  06.01.2010 р.  № 8,  до  якої
додаються виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців і копії: паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років),
свідоцтва  про  народження  (для  осіб  віком  до  16  років);  документів,  що  підтверджують
правомірність придбання технологічного транспортного засобу; наказу про призначення посадової
особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан   технологічного транспортного
засобу  (для  юридичної  особи);  експлуатаційної  документації;  документів,  що  підтверджують
оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час  реєстрації,  та послуг за проведення
технічного  огляду;  сертифіката  відповідності,  свідоцтва  про визнання  відповідності,  декларації
про  відповідність  для  технологічного  транспортного  засобу,  на  який  розповсюджуються
відповідні  вимоги.  До  заяви  додається  також  акт  технічного  огляду  та   позитивний  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). 

При першій  реєстрації  великотоннажних  та  інших  технологічних  транспортних  засобів
слід дотримуватися вимог розділу  VII Податкового Кодексу України, зокрема щодо наявності у
власника зазначених транспортних засобів квитанції або платіжного доручення про сплату збору з
відміткою  банку  про  дату  виконання  платіжного  доручення,  а  у  разі  звільнення  платника  від
сплати збору – відповідного документа, що дає право на користування такими пільгами

Якщо  відповідно  до  законодавства  копії  документів,  зазначених  в  абзацах  другому  -
шостому цього пункту, не потребують нотаріального або іншого засвідчення, такі копії  можуть
бути  виготовлені  з  оригіналів  працівниками  Управління  Держпраці  у  порядку,  встановленому
Держпрацею.

Правомірність придбання або використання технологічного транспортного   засобу, вузлів
і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, може бути  підтверджена  будь-якими  з наведених
документів:

mailto:osr-mk@ukr.net
./%20http://kirtu.gov.ua/


довідкою-рахунком,  яка  видана   підприємством-виготовлювачем  або  іншим   суб'єктом
господарювання,  що  реалізує  технологічний  транспортний  засіб,  за  формою,  встановленою
постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998р. N 1388 "Про затвердження Порядку
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" 

актом  приймання-передачі,  виданим  підприємством  -  виготовлювачем  технологічного
транспортного  засобу  чи  його  вузлів  і  агрегатів  або  в  інших  випадках,  передбачених
законодавством;

договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою,
договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній
частковій власності; 

документами,  що  підтверджують  реалізацію  технологічного  транспортного  засобу  на
аукціоні; 

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

вантажною митною декларацією на технологічний  транспортний засіб, що   ввозиться, або
посвідченням   митного  органу   про  реєстрацію   ввезених   на   митну   територію   України
технологічних  транспортних  засобів,  вузлів  і  агрегатів  (на  технологічний  транспортний  засіб,
реалізований  на  митній  території  України  одним  суб'єктом  господарювання  іншому  суб'єкту
господарювання, вантажна митна декларація для взяття на облік не надається); 

рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;
виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна; 
рішенням суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб;
договором  про  спільне  володіння,  користування  у  разі  отримання  технологічних

транспортних  засобів  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; 

іншими документами, що встановлюють право власності або користування технологічним
транспортним засобом. 

Відповідальність  за  достовірність  поданих  на  реєстрацію  документів  або їх  копій  несе
власник технологічного транспортного засобу згідно із законодавством. 

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  технологічного  транспортного  засобу,  скріплені  підписом  посадової
особи суб'єкта господарювання та печаткою.

Для  реєстрації  технологічного  транспортного  засобу,  що  раніше  експлуатувався  і
перебував на обліку,  подається разом з документами,  зазначеними у пункті  10 цього Порядку,
свідоцтво  про  реєстрацію  великотоннажного  транспортного  засобу  або  іншого  технологічного
транспортного засобу (далі - свідоцтво  про реєстрацію) з позначкою про зняття з обліку.

3. Платність
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.
4. Строк надання
Строк видачі свідоцтва про реєстрацію або повідомлення роботодавця про відмову у його

видачі   становить до 30 календарних днів  з  дня отримання заяви та документів наведених у п.2
даної інформаційної картки.

5. Результат послуги
Видача свідоцтва про реєстрацію та номерного знака.
6. Способи отримання відповіді (результату)

Свідоцтво про реєстрацію  та номерний знак видається в Центрі надання адміністративних
послуг Миколаївської міської ради який знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,
20, 

7. Акти законодавства
 Закони України: «Про адміністративні послуги», «Про дорожній рух», Постанова Кабінету 
Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 8 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та 
ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів».



               Управління Держпраці                
             

                                у Миколаївській області
                                 
                              

ЗАЯВА

Від _________________________________________________________________________________ 
                                                   (прізвище, ім’я  та по батькові) 

Паспорт _____________________________________________________________________________ 
                                          (серія, номер, ким і коли виданий) 

Місце проживання _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________ Телефон ___________________________

Адреса стоянки   великотоннажного   та   іншого    технологічного транспортного засобу 
_____________________________________________________________________________________

Просимо _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (викладається суть справи) 

______________________________________________________________________________________________________

 До заяви додаються такі документи: _______________________________________________________
                                                                                                                                                                                                  (перелік документів) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дані про  великотоннажний  та  інший  технологічний  транспортний засіб: 
Тип _________________________
Марка, модель ___________________________
Рік випуску ______________________________  
Виробник (держава) _______________________
Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) ____________________________ 
Номер двигуна* ________________________________________________________

Підпис         _________________ 

 ____  _______________ 20__ р.  

Службові позначки

Видано (здано):   1. Номерний знак N ___________________ серія  ____ 
 2. Свідоцтво про реєстрацію N __________ серія  ____ 

Посадова особа     ____________        ________________________
                                                       (підпис)                                                    (посада, ініціали та прізвище) 

___  ______________ 20__ р. 

_____________ 
 * Також  у  дужках  зазначається  латинська літера "V",  знак  рівності   та   об'єм   двигуна   великотоннажного    та    іншого технологічного 
транспортного засобу. 

«_______»_________________ 20_____р.
                  (дата надходження заяви)

____________________________
                   (підпис)

Реєстраційний номер ______________

___________________________________
(ініціали та прізвище державного адміністратора)



                               Управління Держпраці
                                            у Миколаївській області

ЗАЯВА

Від ________________________________________________________________________________ 
                                                   (повне найменування юридичної особи) 

Місцезнаходження ________________________________________________________________ 
                                                                                (юридична адреса) 

Керівник ________________________________ Телефон ________________________________ 

Адреса стоянки   великотоннажного   та   іншого    технологічного транспортного засобу 
_______________________________________________________________________________ 

Просимо ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (викладається суть справи) 

_______________________________________________________________________________________________

 До заяви додаються такі документи: __________________________________________________
                                                                                                                                                                                                  (перелік документів) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Дані про  великотоннажний  та  інший  технологічний  транспортний засіб: 
Тип ____________________________________________________________________________
Марка, модель __________________________________________________________________________
Рік випуску ____________________________________________________________________________ 
Виробник (держава) _____________________________________________________________________
Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) _____________________________________________
Номер двигуна* ________________________________________________________________________

Оформлення доручається провести ___________________________________________________, 
                                                                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 підпис якого _____________________ підтверджується. 

Керівник           _________________   ______________________________
                                                                               (підпис)                                                                   (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер _________________   __________________________ 
                                                                  (підпис)                                                                    (ініціали та прізвище) 

 М.П.

___  _______________ 20__ р.

Службові позначки Видано (здано):   1. Номерний знак N ___________________ серія  _____ 

2. Свідоцтво про реєстрацію N __________ серія  _____ 

Посадова особа     ____________        ________________________
                                                             (підпис)                                                    (посада, ініціали та прізвище) 

___  ______________ 20__ р._______________ 

 * Також  у  дужках  зазначається  латинська літера "V",  знак  рівності   та   об'єм   двигуна   великотоннажного    та    іншого технологічного 
транспортного засобу. 

   

«_______»_________________ 20_____р.
                  (дата надходження заяви)

__________________________________________
                                 (підпис)

Реєстраційний номер ___________________

______________________________________
      (ініціали та прізвище державного адміністратор



 


