
Зняття з обліку 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. 
Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу2. 
Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання 
основних засобів, заява - для фізичних осіб

3. 

Заява власника (для фізичної особи)4. 
Акт ліквідації основних засобів5. 
У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які 
непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник 
подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку 
документи, що підтверджують факт їх втрати

6. 

Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, що належить кільком юридичним 7. 



або фізичним особам на праві спільної власності, здійснюється лише за умови 
наявності їх спільного рішення
Технологічні транспортні засоби, що вивозяться за межі України, знімаються з обліку у 
порядку, передбаченому Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

8. 

Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій 
заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження, здійснюється 
виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів

9. 

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 технологічного транспортного засобу або іншого технологічного 
транспортного засобу з відміткою про зняття з обліку

У разі зняття з обліку технологічного транспортного засобу з обліку у зв'язку із списанням 
(ліквідацією), результатом адміністративної послуги є завірена копія свідоцтва про 
реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного 
транспортного засобу з відміткою про зняття з обліку

Додаткова iнформацiя

Документи, які подані для зняття технологічного транспортного засобу з обліку, зберігаються 
територіальним органом Держпраці протягом п’яти років, а журнал реєстрації 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів - протягом 25 років з часу 
здійснення у ньому останнього запису

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закону України "Про дорожній рух"•
Закон України "Про адміністративні послуги"•

https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1555/3850/details
https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1555/5267/details


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. 


