
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Депаїітаменту па.трульної поліції 
19 грудня 2018 року № 5601 
(у ред;акції накіазу 
Депа]:ітаі'ленту патрульної поліції 
01 листопада 2019 року № 2050)

ІНФОРІ^ІІАЦІЙНА. КАРТКА .АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
з офоріЦдення документа дозвільного характеру (погодження 

марщруту руху транспортного засобу під час дорожнього
перевезення небезпечних вантажів)

(назва адмініс|г|)ативної послуги)

Урравлін:ня ідатрульної поліції в Черкаській області 
Департаменту Ііа.трульної :ііо'ЛІІції

Інфо рмація про центр надаіння адміністративної послуги
!

Най:м
адмініс;'

ЗДІЙ(‘

Знуванн:
гративнс
ЇЮЗЄТЬСЯ

Суб’єкта

і центру надання 
)ї послуги, в якому 
обслу'говування 
звернення

ІІентр наданії
2

ія адміністративних послуг в 
МІСТІ Черкаси

1.
Міс
на([]
по:

;цезнахс: 
[ання ад] 
цтзти

дженїія центру 
иіністративної 18007, м. Чер каси, вул. Благовісна, 170

2 .
Ьщ
ро^
адл

іормацш 
І0ТИ цен' 
ііністрат

щодо режиму 
'ру надання
ИВНОЇ ПОСІ[)ТИ

Г

С
т
Б

[(шеділок, с ф е д а - 3  08.00-17.00 
іівторок, Чфвер -  08.00-20.00 
[’ятниця -  3 08.00-17.00 
Іубота -  3 08;00~ 15-00 
[еділя -  вихіЬтий. 
ез перерви на обід.

3.

Т'ет

(Єис;
цеі:
аді

[ефон/фа.
КірОННО]

і ^ у  над;і 
ііністраї:

кс (довідка), адреса 
пошти та веб-сайт 

шня
іивної послуги

Т(

е-
ш. (0472)334 
■гпаіГ; (Зохуіііі

)7-01, тел./факс (0472)36-01-86,
іу(й̂ га6а.ск.иа

Інфор нація про суб’єкта на)(ання адміці зтративної послуги
4. Ші

на,:
поі

срезнахо 
ЩЕИя адї, 
'Д}ти

цжеїшя суб’єкта 
ліністративної

вул. Лесі Укрііїнвії, 21, м. Черкаси, 18023

5. Іізс]

ро(
аМ

)|зрмацІ5і 
юта су б’ 
пністрат

щодо режтту 
єкта надашія 
івнсГЇ послзшт

Б

0
3

1

(ОДНЯ, ІфІМ '

'9.00 до 17.45 
09.00 до Н 

5.45) 3 перер:

в]Т5с:ідних і святкових днів, 3 

і (напередодні вихідних днів - 
.̂ 15 і святкових -  3 09.00 до 
юю на обід 3 13.00 до 13.45

6. Те)іСфон/фг|кс (довідка), адреса 1Ал.: (0472) 3^32-39,



елЬїстроїшсі 
суб’єкта на, 
адщіністраї

ї пошти та веб-сайт 
данЕИ
ивної послуги

адреса ерїкігронної пошгги 
ф.егка8у@раб-о1,.ро1ісе.§оу.иа 
веб-сайт Департаїменту патрульної поліції ■ 
Ьйр://лу\уу/. Ьі1р'://раЦ-о1р о 1ісе.§оу.иа/_____

Но]змативні акти, якими регламентується надання: адміністративної послуги
7. За єни України акони України «Про Національну 

поліцію», «Про приєднання Ук;раїни до 
Європейської Угоди про міжнародне 
дорожнє перевезення небезпечних 
вантажів (ДОГІНВ)», «Про перевезення 

ебезпечних вантажів», «Про дорожній 
ух», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про перелік 
документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності»,

8.

ї/і
сти Кабіїі 
сраїни

ету 1\/Іініслрів Постанови Кабінету Міністрів України 
від 01 червря 2002 року № 733 «Про 
затверджений Порядку і правил 
проведення обов’язкового страхування 
відповідальності суб’єктів перевезення 
н|ебезпечних вантажів на випадок 
і|а,ст£іінн;а неі'атіивних наслідків під час 
перевезення небезпечних вантажів», від 
10 жовтня ; 2001 року № 1306 «Про 
Правила дорожнього руху», від 04 червня 

007 року і'Го 795 «Про затвердження 
Т1НИХ послуг, які надаються 

Міністерства внутрішніх 
справ. Національної поліції та Державної 
міграційної блужби, і розміру плати за їх 
г 
т

передіку пла 
підрозділами

адання», Розпорядження КМУ від 16 
ра;Еш|я 2014 р. № 523--р «Деякі питання 
[адання адміністративних послуг органів 

виконавчої Влади через центри надання 
адміністративних послуг».______________

9. Аі
віи

ти цент]: 
конавчоі!

альних органів 
влади

І^аказ ]\/ІВС і від 04.08.2018 № 656 «Про 
затвердження Правил дорожнього 
геревезення небезпечних вантажів», 
НЕіказ Націойальної поліції України від 
06 листопада 2015 № 73 «Про
затвердження Положення про
Де;партамент 
змінами), наї 
поліції №

патрульної поліції» (зі 
:аз Департаменту патрульної 
191 від 01.03.2016 «Про



з;атвердженнф Положення про управління 
пЕітрульної п|оліції в Черкаській області» 
_(зі змінами).

10.

ви
:Т]’И місце: 
конавчоі

вих органів 
влади/ органів

місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

11. Пі цЬтава д.([я одержавіня 
адміністраїтивної послуги

вернення і перевізника (суб’єкт 
Е|еревезення І небезпечних вантажів) або 
уповноважена ним особа щодо отримання 
погодження маршруту РУху
транспортного засобу під час дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів.

12. Вт
до
от
по

-ерпнии 
:ументІЕі 
іиманш[ 
дуги, а '

перелік
, необіхіднійх для 
адм:іністративної 
також вимоги до

НІІХ

Для отримання адміністративної послуги 
необхідно почати:
1) * заяву (у заяві зазначаються маршрут 
руху, місцрзнЕїходження і телефони 
відправника, перевізника та одержувача 
небезпечного вантажу, відомості про 
т 
н 
т

занспортні
ебезпечного

пріз
(кІДПОВІД£Ш ЬБ

засоби, кількість
вантажу, строк перевезення 

вище уповноваженого
ої за перевезення особи));

2) копію свідоцтва цро підготовку
уповноваженого з питань безпеки 
перевезень небезпечних вантажів
автомобільним[и дорогами та копію 
наказу (договору) щодо його призначення 
(для резидентів України);
3) копію  ̂ Д(ЗПНВ-свідоцтва про 
підготовку водіїв транспортних засобів, 
що перевозятц небезпечні вантажі;
4) копію свідоцтва про допущення
транспортних засобів до перевезення
визнаічених не:безпечн[их вантажів, якщо 
таке свідоцтво передбачено Еіимогами 
глави 9.1 додатка В до ДОПНВ;
5) копію чинного договору обов’язкового 
страхування відповідальності суб’єктів 
перевезення І небезпечних вантажів па 
випадок нас 
під час 
вантажів;
6) копії дфзволу на

ггіння негативних наслідків 
перевезення небезпечних

перевезення



вибухових матеріалів і речовин або 
бойових припасів до вогнепальної зброї, 
виданий поліцією (за необхідності);
7) документ, І що підтверджує 
цовноваженнй уповноваженої особи, у 
разі поданря заяви представником 
геревізника;
8) копію квитанції щодо оплати 
адміністративної послуги за оформлення 
погодження.

13. Пс
до
0'
по
то:

рядок т£і: спосіб подання 
, необ:хідн:их для 
адміністративної

КуМ еНТІЕІ

ймання
пуги

Послідовність дій одержувача 
адміністративної послуги:
1) подання , до центру надання
адмініістратифіих послуг повного
ком::плекту документів, необхідного для 
втримання погодження марпірз^ту руху 
транспортного засобу під час дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів;
2) перевірка поданих одержувачем 
послуги документів;
З') направленф;[ документів до угЕравління 
патрульної ііоліції в Черкаській області 
Департаменту патрульної поліції;
4|) оформленая погодження маршруту
руху транспортного засобу під час 
дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів;
5) внесення їданих до інформаційного 

орталу Націрнапьної поліції України;
) налсиланняі документів до центру 
адання адмі:зі.с'фативних послуг;

!|) видача заявникові погодження 
маршруту руку  транспортного засобу під 
час дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів.

14. Платність (Ібезоплатність) 
надання адіиіністративної 
поспіши

14.
1

ЬІормативві 
піідбтаві ЯК! 

плата

Платна

У разі платності:
о-правові акти, на 
йх стягується

Вартість послуги визначена постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 червня 
2007 року №: 795 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються 
підрозділами! Міністерства внутрішніх



фрав, Націофшьної поліції та Державної 
Міграційної блужби, і розміру плЕати за їх 
надання».

14.
2.

Р'озмір та пЬрядок внесення 
ати (адміністративного 
)ру) за шіатну

гш
95 гривень та 190 гивень

ЗО'

а,д]я(в[істра'і’ф н у  послугу
14.
3.

Р'о
вн

зрахунк()вии рахунок для 
есення піїати Департамент

95 гривень
Отримувач платежу: 
патрульної поліції
установа банку: Державна казначейська 
служба України, м. Київ рахунок 
отримувача:
ІІА69820172()0()0037119055092745
Код ЄДРПОУ 40108646 
Реквізити для внесення плати за 
оформлення та видачу документів щодо 
погодження І маршрутів дорожнього 
гіеревезення небезпечних вантажів 
*;73 7 І 03; 107900  8 ;22;Є ДРПОУ/іпн; *
Без ПДВ.
22-КІЛЬКІСТЬ послуг, ЄДРПОУ/іпн 
вказується код ЄДРПОУ, або 
ідентифікаційний код фізичної особи 
платника послуг.

190 гривень 
(у термін до 10 днів)

Отримувач платеж:у: Департамент
патрзшьної полЕІції
Установа банв:у: Державна казначейська 
служба Ук])£Їїни, м. Київ рахунок 
отримувача:
П А698201720000037119055092745
Код ЄДРПОУ 40108646 
Реквізити внесення плати за
оУюрмлення пга видачу документів щодо 
погодження І маршрутів дорожнього 
гіеревезення небезпечних вантажів 
П73 7103; 1 070007;22;ЄДРПОУ/іпн; *
Без ПДВ.
2^-КІЛЬКІСТЬ І  послуг, ЄДРПОУ/іпн 
в|казується | к:од ЄДРПОУ, або 
ідентифікаційний код фізичнсГЇ особи 
платника послуг'._______________________



15. Строк надЕщня 
ад)уіінісі[раривної послуги

10 робочих днів

16. ГІ6
в[а
І][0

елік ПІДі 
нні ад]! 

с|луги

став для відмови у 
ліністраїтивної У

. Подання перевізником або
повв[оваженЬю ним особою не в 

повному о,бся[зі або прострочених 
документів, необхідних для одержання 
погодження;
2. Виявлення в документах,
недостовірниіХ відомостей.______________

17. Р'е
ад

зу.льтат І 
,|4інісіфа'і

адання
ИВНОЇ послуги

Видача погодження маршруту руху 
транспортного засобу під час дорожнього 
г еревезення І небезпечних вантажів або 
надання лисра з обґрунтуванням причини 
відмови у видачі погодження.___________

18. Сііособи офимання відповіді 
(результату)

Особисто, через уповноважену особу або 
надсилається: поштою за вимогою
су б ’ єкта звернення._____________________

Примітка; 
суО'єктс. звернев:

*При зверіненні пред 
ня та .довіреність, якиТі

являється д|ок)мент, що засвідчує особу 
,0 заявник діє в інтересах іншої особи.

Начальїник УПП в Черкаській області 
Депаргагненту ратрульноіі поліції 
капітан поліції Олександр КОКОБА


