
Перереєстрація великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів

Строк надання послуги

 30 робочих днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява встановленого зразка:1. 
- для юридичних осіб2. 
- для фізичних осіб3. 
Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу

4. 

Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу5. 
До перереєстрації технологічного транспортного засобу з метою звірки відповідності 
ідентифікаційних номерів обліковим даним і перевірки технічного стану проводиться 
його технічний огляд

6. 

Спосіб отримання послуги



Особисто (уповноваженим представником) або поштовим відправленням на поштову адресу 
ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

В електронній формі через:

 Портал електронних сервісів Мінекономіки (для фізичних осіб)

Портал електронних сервісів Мінекономіки  (для юридичних осіб та ФОП)

 

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу

або

Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій 
формі з посиланням на чинне законодавство

Додаткова iнформацiя

 Підстава для отримання послуги:

Звернення юридичних та фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних 
засобів або використовують їх на законних підставах  у разі настання обставин, у зв'язку з 
якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи:

-  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;

-  зміна вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери; 

-  переобладнання технологічного транспортного засобу за умови проведення фахівцями 
експертної організації технічного огляду;

- та в інших випадках, передбачених Порядком відомчої реєстрації та ведення обліку 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку 
технологічного транспортного засобу здійснюється після перевірки територіальними 
органами Держпраці наявності обтяжень машини за даними Державного реєстру обтяжень 

https://my.gov.ua/info/service/byservicescope-84/5253/details
https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1555/3849/details


рухомого майна. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та взяття на облік 
технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під 
арештом або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання 
письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів

 

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про дорожний рух"•
Закон України "Про адміністративні послуги"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України №8 від 06.01.2010 "Про затвердження Порядку 
відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних 
транспортних засобів" (зі змінами)

•

Розпорядження Кабінету Міністрів україни від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг"

•

Постанова КМУ від 11.02.2015 №96 "Про затвердження Положення про Державну 
службу України з питань праці"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Надання неповного пакету документів1. 
Оформлення документів з порушенням вимог чинного законодавства2. 
Перебування у податковій заставі, під арештом або є предметом іншого обяжень та в 
іншіх випадках

3. 


