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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з оформлення документа дозвільного характеру
(погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення
небезпечних вантажів)
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 - olivnykdv^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 регламеїітугп.си надання адміністративної послуги
4.

5.

6.

7.

Закони України

Закони України «Про Національну поліцію», «Про приєднання України до Європейської
Угоди про міжнародне 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».
Акти Кабінету Міністрів України
Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2002 року № 733 «Про затвердження
Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час
перевезення небезпечних вантажів», 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»
Акти центральних органів виконавчої Накази МВС України від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил дорожнього
перевезення небезпечних вантажів»; від 27.11.2015 № 123 «Про затвердження Положення
влади
про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України»
Акти місцевих органів виконавчої влади/
органів місцевого самоврядування
-

Умови отримання адміністративної послуги
8.
9.

Підстава для одержання адміністративної Здійснення дорожнього перевезення небезпечних вантажів
послуги
Вичерпний перелік документів, необхідних Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:
для отримання адміністративної послуги, а
1) заяву встановленого зразка;
також вимоги до них
2) свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення вантажів;
3) ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять
небезпечні вантажі;
4) свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених
небезпечних вантажів;
5) письмові інструкції в разі аварії чи надзвичайної ситуації;
6) чинний договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення
небезпечних вантажів;
7) копії додаткового погодження або дозволу інших компетентних органів у разі
перевезення небезпечних речовин або виробів (за необхідності);
8) платіжні докумен ти (квитанції) про оплату вартості за надання послуги.

10.

11.
11.1

11.2

11.3

12.
13.

14.
15.

Порядок та спосіб подання документів, Послі д о т і к 11, дім одержувача адміністративної послуги:
необхідних
для
отримання
1) подання до центру надання адміністративних послуг повного комплекту документів,
адміністративної послуги
необхідного для отримання погодженого маршруту руху транспортного засобу під
час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
2) перевірка поданих одержувачем послуги документів;
3) направлення документів до відділу Управління превентивної діяльності ГУНП в
Івано-Франківській області;
4) оформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього
перевезення небезпечних вантажів;
5) унесення даних до журналу реєстрації;
6) надсилання документів до центру надання адміністративних послуг;
7) видача заявникові погодження маршруту руху транспортного засобу під час
дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
Платність
(безоплатність)
надання Платна
адміністративної послуги
Нормативно-правові акти, на підставі яких Вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року
№ 795 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2015 року № 908
стягується плата
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року
№ 795».
Розмір та порядок внесення
плати 95 грн. 00 коп.
(адміністративного
збору) за
платну
адміністративну послугу
Розрахунковий рахунок для внесення плати Одержувач:
ГУНП України в Івано-Франківській обл.
Pax. 37118049192652
ДКС України в м. Київ МФО 820172
ЄДРПОУ 40108798
Призначення платежу: *;09000992; 017031 ;01 Оформлення та видача документів, щодо
погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів, без ПДВ
Строк надання адміністративної послуги
10 днів
Перелік підстав для відмови у наданні 1. Подання перевізником не в повному обсязі документів, необхідних для одержання
погодження.
адміністративної послуги
2. Виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей.
Результат
надання
адміністративної Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення
послуги
небезпечних вантажів
1. Видача одержувачеві адміністративної послуги погодження маршруту руху
Способи отримання відповіді (результату)
транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
?.. 1 Іадсилапия листа з обгрунтуванням причини відмови в його видачі.

16.

Примітка

Псрсні'шмк її < і( м ні u па тому порядку надає наступні дані про:
1. Перші ніш і небезпечного вантажу: назва органнізації, юридисна адреса, номер
телефону, код СДРПОУ;
2. Ваіітижоні/ііпшіїїіик небезпечного вантажу: назва органнізації, юридисна адреса,
номер телефону, код СДРПОУ;
3. Вантажоотримувач небезпечного вантажу: назва органнізації, юридисна адреса,
номер телефону, код ЄДРПОУ;

