
РЕГЛАМЕНТ 

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

 
Погодження 

 Дорожнього перевезення небезпечних вантажів  
(назва документа дозвільного характеру) 

 

Відділення ДАІ Бориспільського МВ ( з обслуговування  

м. Бориспіль та Бориспільського району) ГУ МВС України в Київській області 
 (найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 

 

1 Найменування дозвільного центру, 
в якому здійснюється обслуговування 

суб’єктів господарювання  

Єдиний дозвільний центр м. Борисполя 

2 Місце знаходження дозвільного 

центру 

м. Бориспіль, вул. Дзержинського  1 

3 Інформація щодо графіку роботи 

дозвільного центру  

Щовівторка та щочетверга 

 з 9.00 до 11.00 год. 

4 Реквізити адміністратора (-ів) та 

представника (-ів) місцевого 

дозвільного органу, відповідальних , 

за видачу документа дозвільного 

характеру: 

Мороз Ірина Миколаївна – державний 

адміністратор,  

Ярмак Ірина Миколаївна – державний 

адміністратор,  

Іваненко Олег Михайлович – інспектор ВДАІ 

Бориспільського МВ 

4.1 Нормативно-правові акти, якими 

регламентуються видача документа 

дозвільного характеру  

- Постанова КМУ від 10 жовтня 2001 р. № 1306 

«Про Правила дорожнього руху» 

4.2 Закони України 

(назва, частина, стаття) 

- ст. 52-1 Закону України «Про дорожній рух»; 

- ст. 16 Закону України «Про перевезення 

небезпечних вантажів»; 

- Закон України «Про приєднання України до 

Європейської угоди про міжнародне дорожнє 

перевезення вантажів» (ДОПНВ)» 

4.3 Акти Кабінету Міністрів  України 

(назва, дата та номер, пункт) 

- Постанова КМУ від 10.10.2001 №1306 «Про 

Правила дорожнього руху»; 

- Постанова КМУ від 01.06.2002 № 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".  

4.4 Акти центральних органів 

виконавчої влади  

(назва, дата та номер, пункт) 

- наказ МВС України від 26.07.2004 № 822 

«Про затвердження Правил дорожнього 

перевезення небезпечних вантажів» із змінами і 

доповненнями; 

- наказ МВС України від 21.03.2008 № 130 

"Про убезпечення перевезення небезпечних 

вантажів автомобільним транспортом" 

5 Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування  

(назва, дата та номер, пункт) 

 

___ 
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6 Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

документа дозвільного характеру 

- Заява, встановленої форми згідно постанови 

КМУ від 07.12.2005 № 1176; 

- заявка на узгодження маршруту перевезення 

небезпечних вантажів, у якій вказується 

маршрут руху, адреси і телефони відправника, 

перевізника та одержувача небезпечного 

вантажу, його кількість, термін перевезення та 

прізвище уповноваженого (відповідальної за 

перевезення особи); 

- ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв 

транспортних засобів, що перевозять 

небезпечні вантажі; 

- свідоцтво про допущення транспортних 

засобів до перевезення визначених 

небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво 

передбачено вимогам Правил п.9.1 ; 

- письмові інструкції у разі аварії чи 

надзвичайної ситуації; 

- чинний договір обов’язкового страхування 

відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання 

негативних наслідків під час перевезення  

небезпечних вантажів; 

- у разі перевезення небезпечних речовин або 

виробів, на перевезення яких необхідне 

додаткове погодження або дозвіл  інших 

компетентних органів, відповідні копії цього 

погодження або дозволу; 

- документ, що підтверджує сплату за послугу. 

7 Платність (безоплатність) видачі 

документа дозвільного характеру 

платно 

 У разі платності:     

7.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

(назва та реквізити нормативно-

правого акту) 

- п. 34 Постанови КМУ від 04.06.2007 №795 

«Про затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися органами та 

підрозділами Міністерства внутрішніх справ»; 

- п. 34 спільного наказу Міністерства ВС 

України, Міністерства фінансів України та 

Міністерства економіки України від 05.10.2007 

№369/1105/336 із змінами 

7.2 Розмір плати 25 грн. + 71 грн. = 96 грн. 

7.3 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

Одержувач: 

УДАІ УМВС України в Київській області  

Банк одержувача: 

ГУДКУ у Київській області: 

р/р 31252272210045 

МФО- 822010 

ЗКПО 23312149 

8 Строк, протягом якого видається 

документ дозвільного характеру  

Не пізніше ніж п’ять робочих днів 

9 Вичерпний перелік підстав для 

відмов у наданні документа 

- Подання неповного пакета документів, 

необхідних для одержання документа 



дозвільного характеру дозвільного характеру; 

- виявлення в документах недостовірних 

відомостей; 

- негативний висновок за результатами 

проведених експертиз та обстежень або інших 

наукових і технічних оцінок, необхідних для 

видачі документа дозвільного характеру. 

10 Строк дії документа дозвільного 

характеру (необмеженість строку 

дії) 

З місяці. 
 

Термін дії узгодження маршруту дорожнього 

перевезення небезпечних вантажів 

обмежується, якщо терміни дії поданих 

документів закінчуються раніше ніж за три 

місяці з моменту видачі узгодження.  

11 Необхідність у проведенні експертизи 
(обстеження) об’єкта, на який видається 

документ дозвільного характеру 

 

12 Платність (безоплатність) 
проведення експертизи (обстеження) 

Безоплатно 

 У разі платності: - 

12.1 Нормативно-правові  акти, на 

підставі яких стягується плата  

- 

12.2 Розмір плати проведення 

експертизи (обстеження) 

- 

12.3 Розрахункові рахунки для внесення 

плати 

- 

13 Примітки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Формуляр 1  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                      постановою Кабінету Міністрів України  

                                                                                  від 7 грудня 2005 р. N 1176 ( 1176-2005-п )  

                                                                      (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

                                                                                                           від 3 вересня 2008 р. N 778)  
                                                                                               

                                                                                                                                                         Начальнику відділення 

ДАІ Бориспільського МРВ ГУ МВС України 

Смусю А.А. 
                                                                                                                             (керівнику дозвільного органу) 

 
ЗАЯВА  

 

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності" прошу погодити дорожнє перевезення небезпечного вантажу 
                                                                                    (назва документа дозвільного характеру) 

 

_____________________________________________________________________________  
                                                 (об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру) 

 

_____________________________________________________________________________  
 (місцезнаходження (адреса), за яким знаходиться земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, 

обладнання, механізми, виконується окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота, послуга)  
 

_____________________________________________________________________________   
(зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД) 

 

_____________________________________________________________________________  

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)   
 

_____________________________________________________________________________  
                                                        (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, 
 

_____________________________________________________________________________  
       ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів) 
 

_____________________________________________________________________________  
    (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи) 

 

_____________________________________________________________________________  
 (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)  

         ________________                                                                          ________________  
                 (телефон)                                                                                                                              (телефакс)  

 

 "___" ____________ 20__ р.                                М.П.    _____________________________ 
                                                                                            (підпис керівника юридичної особи/фізичної  

                                                                                                                                             особи - підприємця, уповноваженої особи)  

 Документи, що додаються до заяви: ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заповнюється державним адміністратором: 
 

«____» _______________20__ р.                                   реєстраційний номер ______________ 
 

_______________________                                            ________________________________  

                    (підпис)                (ініціали та прізвище державного адміністратора)  
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