
Реєстрація 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 власника (для юридичної особи та фізичної особи-підприємця)1. 
Заява власника (для фізичної особи)2. 
Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право 
володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом

3. 

Право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом, 
вузлами і агрегатами, які мають ідентифікаційні номери, може бути підтверджено будь-
якими з наведених документів:

4. 

Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим 
представником, - для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія 
Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.01.2013 № 62, та які реєструються вперше. У разі коли оригінал 

5. 



декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його 
уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в 
Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації 
зазначається "Переклад декларації з її оригіналу"
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 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

6. 

Акт технічного обгляду (оригінал)7. 
Письмові згоди всіх виявлених обтяжувачів (для ТТЗ, який перебуває у податковій 
заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження)

8. 

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

9. 

Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і 
перебував на обліку, подається разом з необхідними документами свідоцтво про 
реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного 
транспортного засобу з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності - 
довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу

10. 

Технологічний транспортний засіб, який належить малолітній або неповнолітній особі, 
реєструється за нею за заявою одного з батьків (усиновлювачів) або опікуна чи 
піклувальника

11. 

Спосіб отримання послуги

Особисто (уповноваженою особою) 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, у якому в графі «Присвоєно номерний знак:»внесено: 
літера «Т», порядковий номер номерного знаку та комбінація літер відповідного до регіону, 
що збігаються в латинській і в українській абетках. 

https://my.gov.ua/info/service/byservicescope-84/5185/details
https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1555/2927/details


Купівля власниками технологічних транспортних засобів присвоєних номерних знаків 
здійснюється самостійно у суб’єктів господарювання, які їх виготовляють. Номерні знаки 
повинні відповідати державним стандартам, зокрема ДСТУ 4278:2019 «Дорожній транспорт. 
Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування» (підтип 12.1) 
та ДСТУ 3650:2019 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні 
технічні умови»

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  з заявою щодо реєстрації (тимчасової 
реєстрації) зазначених транспортних засобів (протягом 10 днів після придбання або 
виникнення інших законних прав на їх використання), у разі тимчасового ввезення на 
територію України (тимчасове ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне 
вивезення, передача технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізінг) та 
позичку)

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. 


