
ЗАТВЕРДЗКЕНО
Наказом РСЦ ГСЦМВС
в Кіровоградській області
(філія ГСЦ МВС)
від 26,11. 2021 р. Це 149

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

« Зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку з вибракуваннпм їх у цілому (без огляду
ТНЗНСП0| ТНИХ 35100 В )»

(назва адміністративнш послуги)

Департамеі-гґ надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради (Центр надання
адміністративнихпослуг у форматі “Прозорий офіс” міста Кропивницького)

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративноїпослуги
Місцезнаходження
надання
послу ги,

суб'єкта
адміністративної

Центр надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий
Кропивницького.
25006, м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, будинок 41/26

офіс" міста

!ч інформація про режим роботи
суб'єкта надання

. адМ'ц-дстративної послуги.

Вівторок з 09.00 год. до 16.00 год.;
Середа з 09.00 год. до 16.00 год.; :
Четвер з 09.00 год. до 16.00 год,;
П'ятниця : 09.00 год. до 15.00 год.;
Субота з 0900 год. до 15.00 год.;
Без обідньої перерви.
Неприіішальнідні * неділя, понеділок :

Номер телефону/факсу
(довідки), адреса електронної
пошти та веб-сайта суб”єкта
надання адміністративної
послуги,

Телефон/факс * (0522) 30 - 87 ' 90
Адреса електронної пошти* соар©іошгроума
Сторінка веб-сайта центру надання адміністративних послуг: три/допли-
гааароура '

Нормативніакти, якими регламентується надання адміністративноїпослуги
4. Закони України. Закони України «Про дорожній р х», «Про адміністративні посл ги»
5. Акти Кабінету Мініатрів Постанови Кабінету МіністрівУкраїниЇ

України. від 07 вересня 1998 року На 1388 «Про затвердження Порядку державної
реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів. а також
самохідних машин, конструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до
них транспортних засобів та мопедів» (із змінами);
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 шпати за їх надання » (із змінами);

від 26 жовтня 2011 року На 1098 «деякі питання надання підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної
служби платних послуг» (із змінами);
від 17 червня 2015 року Мв 405 «Про внесення змін до Положення про військово

* транспортний обов*язок»,

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

адміністративноїпослуги.
7. Вичерпний перелік Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:

документів, необхідних для - заяву;
отримання адміністративної
послуги, а також вимоги до
них.

- паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення іромвдянина
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 взятгя на облік внутрішньо
переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або
пред”явл;поть і'і відображення в електронній формі на Порталі Дія, Зокрема з

використанням мобільного додатка) (для юридичних осіб подаються зазначені
документи уповноваженої особи);

- документ. що підтверджує повноваження представника (у разі звернення
через уповноваженого представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчено
доручення. для юридичних осіб * доручення пссвідчене керівником та печаткою
установи (при наявності));
« копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки

платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючсму органу і мають відмітку в

паспорті) (для фізичних осіб);
- організаційно - розпорядчпи документ про вибраковку транспортного

(транспортних) засобу (Засобів) - для юридичних осіб;
- акт (акти) вибраковки транспортного (транспортних) засобів а для

юридичних осіб;
» довідка з відміткою військового комісара про зняття з військового обліку

транспортного засобу (для юридичних осіб);
- свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) на транспортний засіб;
- державні номерні знаки на транспортний засіб

У разі відсутності реєстраційних документів або державних номерних
знаків на транспортний засіб (втрата, викрадення) фізичні особи подають
пояснення про обставини втрати, юридичні особи * акт службового
розслідування або довідку Національної поліп про звернення по факту
викрадення.

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 документів у паперовій формі
отримання адміністративної :

послуги.
9. Платність (безоплатність) Безоплотпа.

надання адміністративної
послуги.

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

11. Перелік підстав для відмови в . одання до суб'єкта надання адміністративної послуги неповного пакета
наданні адміністративної документів;
послуги. - не відповідність персональних даних особи зазначених у наданих

документах та документі, що посвідчує особу;
- у результаті перевірки за відповідними базами МВС буде встановлено, що

особа розшукується правоохоронними органами (про виявленНя таких осіб
працівники ЦНАП негайно інформують Національну поліцію);

- стосовно суб'єкта звернення в поданих ним документах або Єдиному
державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця
його проживання;

- 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 майна встановлено наявність відомостей про арешт, розшук,
заборону на зняття з обпіку та відчуження транспортного засобу.

12. Результат надання Зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з вибраковкою в цілому або
адміністративноїпослуги. надання листаз обгрунтуванням причин відмови у вибраксвкі.

13. Способи отримання відповіді Особисте звернення суб“єкта звернення або уповноваженої ним особи до субїкта
(результат ), надання адмістративно'іпосп ги.

Начальник РСЦ ГСЦМВС
в Кіровоградській області (філія ГСЦ МВС) Х ”: в Сергій ПИЖОВ


