
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом РСЦ ГСЦМВС
в Кіровоградській області
(філія ГСЦ МВС)
від 26.11.2021 р. М; 149

« Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за кордон (без

спа тамент на ання а мініст ативних послуг К опивнит ько міськ
адмі істративних послуг у форматі “Прозорн офіс” м

огляду транспортних засобів! »
(назва адміністративної послуги)

а и ент на ання
а Кропивницького)

(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративноїпослуги

Місцезнаходження]. субчєйа Центр надання адміністратшзних послуг у форматі “Прозорий офіс“ міста

надання адміністративної КРОПИВНШКОЮ
.

. 25006,м. К опивницький,в я. А Хітекто аПа іенка,б динок 41/26послуі н, Р р У .
*

2. Інформація щодо режиму Вівторок з 09.00 год до 16.00 год.;
*

роботи суб'єкта надання Середа 3 09-00 тд до 1600 год.;

адміністративноїпослуги. Четвер з 09.00 год. до 16.00 год.;
П'ятниця з 09.00 год, до 15.00 год;
Субота 3 09.00 год. до 15.00 годг; ;
Без обідньої перерви.
Неприй'мвльні дні * неділя. понеділок

3, Телефон/факс (довідки), Телефон/факс * (0522) 30 '“ 87 “ 90
»

адреса електронної пошти та Адреса електронної пошти , спар©Кгупг.воу.иа

вебсайт суб'єкта надання Сторінка веб-сайта центру надання адміністративних послуг: Ьпр://сі'ояуі1.1сг-

адміністративної послуги. Гада>20““а

Нормативні акти, якими регламентуєтьсянадання адміністративноїпослуги

4. Закони України Закони України «Про дорожній рух», «Про адміністратушиіпослуги»

5. Акти Кабінету Міністрів Постанови Кабінету; Міністрів України:
України. від 07 вересня 1998 року М 1388 ”Про затвердження Порядку державної

реєстрації (перереєстрації), зняття 3 обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйовапих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей. причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до
них транспортних засобів та мопедів (із змінами)";
від 26 жовтня 201 1 року М 1098 "Деякт питання надання підрозділами

- Міністерства внутрішніх справ. Національної поліції та Державної міграційної
служби платних послуг“ [із змінами);

від 15 вересня 2021 року На 980 “Про внесення змін до деяких постанов
КабінетуМіністрів України”.

Умпви отримання адміністративноїпослуги

6. Підстава для одержання Заява суб'єкта звернення
адміністративноїпослуги.

7- Вичерпний перелік Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:

документів, необхідних для
'

отримання адміністративної ' заяві/'
,, .

ПОСЛУГИ а тако)к ВИМОГИ ДО
- паспорт ГРОМЗДЯНИНЗ УКРЗІНИ 860 ТИМЧЗСОВЄ ПОСВідЧЕННЯ ГРОМ'СЩЛНИНБ

них
' України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання,

посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,
посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (у разі відсутності в

зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання
внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік



внутрішню переміщеної особи. в якій зазначено фактичне Місце проживання,
або пред'являють ії відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з
використанням мобільного додатка);

- документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення
через уповноваженого представника);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);.
. заяву власника (лишиться власником ТЗ у присутності адміністратора

ЦНАП або оформляється нотаріально) або документ, що підтверджує право
користування і (або) Розпорядження транспортним засобом із правом виїзду за
кордон;
- платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної

операції або відміткою банку, відділення поштовою зв“язку або код проведеної
операшї (реквізити платежу) про внесення плати в будь ' якій формі, який
можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за
адресою: іппрз://с11еск вот/.оа/

8. Порядок та спосіб подання Суб“єкт зверення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб'єкта
документів, необхідних для Надання адміністративної послуги повний пакет документіву паперовій формі
отримання адміністративної
послуги.

9. Платність (безоплатність) Платна
надання адміністративної
послуги.

10. Нормативно-правові акти, на Постанови Кабінету МіністрівУкраїни:
:

ПІДСТЗВЇ ЯКИХ СТЯГУЄТЬОЯ "лата- від 04 червня 2007 року На 795 «Про затвердження переліку платних послуг,
які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції
та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх Надання» (із змінами);

від 26 жовтня 2011 року М! 1098 «Деякі питання надання підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та державної міграційної
служби платних послуг» (із змінами); '

від 15 вересня 2021 року На 980 “Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету МіністрівУкраїни”

11. Розмір та порядок внесення Вартість адміністративноїпослуги - 200 грн.
плати (адміністративною
збору) за адміністративну
послугу,

12. Розрахунковий рахунок ДЛЯ р/р ПА808201720355159002000148685; МФО 820172; Код ЄДРПОУ43611823
внесення плати. '

13. Строк надання Протягом робочого дня з моменту одержання необхідних документів.
адміністративноїпослуги.

14. Перелік підстав для відмови у . подання до суб'єкта надання адміністративної послуги неповного пакета
наданні адміністративної дОКУменпві

, .
послуги. - у результаті перевірок за Єдиним державним реєстром транспортних

засобів, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби,
банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром
обтяжень рухомого м на встановлено наявність відомостей про арешт, розшук,
заборон на зняття з обліку га відч 'ження гранспортного засобу.

15. Результат надання Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за
адміністративноїпослуги, кордон та номерних знаків (за необхідності, при невідповідності ДНЗ діючому

ДСТУ) або надання листа з обгрунтуванням причин відмови в його видачі.
16. Способи отримання відповіді

(результату),
Особисте звернення суб”єкта звернення або уповноваженої ним особи до

суб'єкта надання адміністративнш послуги.

Начальник ГСЦ ГСЦ МВС
в Кіровоградській області (філія ГСЦМВС) Сергій ПИЖОВ


