ЗАТВЕРДЖЕНО.
Начальник ЛЗ
асті
ваницькии

2Ш;7 року

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з оформлення документа дозвільного характеру
(дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу,
вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні)
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг
1.

2.

3.

Місцезнаходження
суб'єкта
надання
адміністративної послуги
Місцезнаходження
центру
надання
адміністративних послуг
Інформація щодо режиму роботи суб'єкта
надання адміністративної послуги та
центру надання адміністративних послуг

вул. Незалежності, 150, м. Івано-Франківськ, 76002
вул.Стуса, 2, м.Калуш, 77300

Щодня, крім вихідних і святкових днів, з 09.00 до 17.45 (напередодні вихідних і святкових
днів - з 09.00 до 16.45) з перервою на обід з 12.45 до 13.30
Прийом документів у ЦНАП
Понеділок 9:00-16:00
Вівторок 9:00-16:00
Середа 9:00-20:00
Четвер 9:00-16:00
П'ятниця 9:00-16:00
Субота 9:00-13:00
Неділя Вихідний
Без обіду
Телефон/факс (довідка), адреса електронної Суб'єкт надання адміністративної послуги: Тел.: (0342) 79-00-58
пошти суб'єкта надання адміністративної Адреса електронної почти - olivnykdvf®,ukr.net
послуги
Центр надання адміністративної послуги: тел.: 099 096 35 99, 099 317 13 11, 096 782 61 09.
Адреса електронної пошти - спар kalush rda@ukr.net

Нормативні акти, якими рсгліімш і у< іі.сн пишніш адміністративної послуги
Закони Укриши «Про Національну поліцію», «Про приєднання України до Європейської
Угоди про міжнародні- дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)», «Про
перевезення небезпечних вантажів», «Про дорожній рух», «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності».
Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 30 «Про проїзд
великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами,
вулицями та залізничними перездами», від 04 червня 2007 року № 795 «Перелік ПЛАТНИХ
послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної
служби, і розміру плати за їх надання» у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
09 листопада 2015 року № 908 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 04 червня 2007 року № 795»

4.

Закони України

5.

Акти Кабінету Міністрів України

6.

Акти центральних
влади

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/
органів місцевого самоврядування

органів

виконавчої Наказ МВС України від 27.11.2015 № 123 «Про затвердження Положення про Департамент
превентивної діяльності Національної поліції України»
-

Умови отримання адміністративної послуги
8.
9.

Підстава для одержання адміністративної Участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких
перевищують нормативні
послуги
Вичерпний перелік документів, необхідних Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:
1) заяву встановленого зразка;
для отримання адміністративної послуги, а
2) маршрут визначений власником вулично-дорожньої мережі;
також вимоги до них
3) погодження власників залізничних переїздів, мостового господарства та, за
необхідності, служб міського електротранспорту, електромереж, електрифікації,
електрозв'язку;
4) погодження з дистанцією колії залізниці (державна власність) або власниками переїздів
(інші форми власності) чи уповноваженими ними організаціями, якщо габарити
надгабаритного транспортного засобу перевищують за шириною 5 метрів, за
довжиною 26 метрів, за висотою 4,5 метра, а загальна маса великовагового т/з
перевищує 52 тонни;
5) висновок за результатами проведення спеціалізованого обстеження або випробування
будівель, споруд і мереж на маршруті (якщо загальна маса великовагового
транспортною шгобу перевищує 60 тонн);
6) платіжні докумемім (кипіанції) про оплату вартості за надання послуги.

10.

Порядок та спосіб подання документів, Послідовнії-11, дш оді І ' І \ І І І І ' І . І п/імііін 1 1 1 . 1 1 іншої послуги:
1) ПОДаїІІІЯ ДО 11<' • І І І > ч II,І/МІПІМ .НІМИНІ і ра ї піших послуг повного комплекту документів,
необхідних
для
отримання
необхідного для отримання ДОІЮЛу на участь у дорожньому русі транспортного
адміністративної послуги
засобу, нагоні а(>о їлолрпіпі плрлмі-ірп якого перевищують нормативні;
2) перевірка поданих одержувачем послуги документів;
3) направлення документів до відділу Управління превентивної діяльності ГУНП в
Івано-Франківській області;
4) оформлення дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або
габаритні параметри якого перевищують нормативні;
5) унесення даних до журналу реєстрації;
6) направлення документів до центру надання адміністративних послуг;
7) видача заявникові дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові
або габаритні параметри якого перевищують нормативні.

11.

Платність
(безоплатність)
адміністративної послуги

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких Вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року
стягується плата
№ 795 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2015 року № 908
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року
№ 795».

11.2

Розмір та порядок внесення плати 95 грн. 00 коп.
(адміністративного
збору) за
платну
адміністративну послугу

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

12.

Строк надання адміністративної послуги

13.

Перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги

14.

Результат
послуги

надання

надання

адміністративної

Платна

Одержувач:
ГУНП України в Івано-Франківській області
Pax. 37118049192652
ДКС України в м. Київ МФО 820172
ЄДРПОУ 40108798
Призначення платежу: *;09000992; 017021; 01; Оформлення та видача дозволу на
перевезення надгабаритних, великовагових вантажів., без ПДВ
10 днів
1. Подання перевізником не в повному обсязі документів, необхідних для одержання
дозволу.
2. Виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей.
Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні
парамі-ірп якого перевищують нормативні.

Іу

16.

( пособи отримання відповіді (результату)

Примітка

Видами І І І И Ш І И К О И І дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові
або і . І Ь . І | > П Ї ні ішрамстри якого перевищують нормативні.
2. Надсилання листа ч обгрунтуванням причини відмови в його видачі
Перевізник її опоіГизкоиому порядку надає всі перелічені параметри згідно поданої таблиці:
1.1. Доижиііа. и м:
1.2. Ширииа, и м:
1.3. Висота, н м:
1.4. Загальна вага автопоїзду з вантажем, в т:
1.5. Навантаження на найбільш навантажену вісь, в т:
1.6. Вантаж виступає за задній габарит ТЗ, м:

