
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
.Щепартаменry патрульноi полiцii
19 грулня 2018 року J\Ъ 5б01
(у редакцii ЕакЕву
.Щепартаменry патрульноi полiцii
22.0\.202О року Nч106)

IнФормАtцЙrнд кдрткА АдмIнIстрАтивноТ послути
з оформлення документа дозвiльного характеру (дозво.rry на участь

у дорожньому pyci транспортного засобу, ваговi або габаритнi паоаметри
якого перевиrцують нормативнi)

(назва адмiнiсцtатrвноТ посrryги)

Управлiнпя патЕlульноi полiцii в Iвано-Франкiвськiй областi ДПП
(назва суб'скrа надаr+rя адмiнiстрапвноi поотуги)

]цфрцuцi" про центр надання адмiнiстративноi пос_гryги
Найменування центру наданЕя

адмiнiстративноi послryги, в
якому здiйснюеться

обс.гryговування суб' екта
звернення

Управлiпня паданпя адмiнiстративпих
, посл}г

(Щентр надання адмiнiстративних
послуг) Щолинськоi MicbKo[ радп

1.

Мiсцезнаходження центру
над rЕя адмiнiстративноi
посJryги

вул. Грушевського, 18, м. .Щолина,
Iвано-Франкiвськоi областi, 775 00

Вiддаленi робочi мiсця адмiнiстраторiв:
вул, Щентральна, 85, с. БелеiЪ,
вул. Шевченка, 5а, с. Велика Тур'я,
вул. Шевченка, 22, с.Г ерпня,
вул, Шевченка, l9, с. Гошiв,
вул. IBaHa Франка, ЗO3а, с. Грабiв,
вул. Шевченка, 81а, с. Княжолука,
вул. Шевченка, 103а, с. Лоп'янка
вул. Тур'янська, 40, с. Мшrа Тур'я,
вул. Шевченка, ЗЗ, с. НадiiЪ.
вул. Новичка, l5, с.Новичка,
вул. Шевченка, 64, с. Оболоня.
вул. Хмельницького, 1, с. Пiдбережжя,
вул. Голейко, 7, с. Рахиня,
вул. Щентральна,22, с. CorryKiB,
вул. Шевченка, 71, с. Тростянець,



вул. Миру, 5З, с. Тяпче,
вул. ТIIевченка,92, с. яворiв.
вул. Шевченка, 4, с. Якубiв

2.
fuформацiя щодо perc.rмy

роботи цептру надання
адмiнiстративноТ посrryги

Режим роботп Управлiння падаЕпя
адмiнiстративних послуг,.Щолпнсько[
MicbKoi радп:
Понедiлок - 09:00 год - 16:00 год
BiBTopoK - 09:00 год - 16:00 год
Середа - 09:00 год - 16:00 год
Четвер - 09:00 год - 20:00 год
П'ятниця - 08:00 год - 15:00 год
Субота - 08:00 год - 15:00 год
Недiля - вихiдний день

Релспм роботп вfiдалепих робочих
мiсць адмiпiстраторiв :

Понедiлок - 08:00 год - 16:00 год
BiBTopoK - 08:00 год - 16:00 год
Середа - 08:00 год - 16:00 год
Четвер - 08:00 год- 16:00 год
П'ятниця - 08:00 год - 15:00 год
Перерва на обiд з 12:00 год до 13:00 год
Qубота, недiля - вихiднi днi

3.

Телефоlr/факс, ад)еса
елекгронноi пошти та веб-
сайт центру надЕlнЕя
адмiнiстративноi послуги

Тел.: (03477) 2-50-5З
e-mail: cnap.dolyna.info@gmail.mm
веб-сайт: https://cnap.dolyna.if.ua

, Iнформацiя про суб'екта надання адмiнiстративцоi посrryги
4. Мiсцезнаходження суб' екга

Еадання адмiнiстративноi
посJIуп,I

вул. ЮЕостi,2З м.Iвано-Франкiвськ, 7б492

5. Iлформацiя щодо режиму
роботи суб'екга надання
адчriнi gграт-rвноi посrrупа

щодlя, KpiM вихiдних i свягt<ових днiв, з
09.00 до l8.00 (напередодli вихiдrих днiв-з
09.00 до 16.45 i свягковrтх- з 09.00 до 15.45)
з перервою на обiд з 13.00 до 13.45

6. Телефоlr/факс (довiдка),
qдреса елекгронноi пошти
та веб-сайт суб'екта
наданнrl алмiнiстративноi
посJIупд

тел. (0342)55-48-03 ,

адреса елекгронноi пошти:
ivano-fTankivsk@patIol.police.gov.ua
веб-сайт:
http://www.http://patrol.police.gov.ua

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноi послуги



,7.
Закони Украiни Закони УкраiЪи <Про Нацiональну

полiцiю>, <Про дорожнiй руп, <Про
автомобiльнi дороги>, <Про дозвiльну
систему у сферi господарськоi
дiяльностi>>, <Про перелiк документiв
дозвiльного характеру у сферi
господарськоi дiяльностi>>, кПро
адмiнiстративЕi посJryги>>.

8. Акти Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи

Посталова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
10 жовтЕя 200l року J\lЪ 130б "Про
Правила дорожнього руху>, Постанови
Кабiпеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 сiчня
2001 року N9 30 <Про проiЪд
великогабаритних та великовагових
транспортних засобiв автомобiльними
дорогами. вулицями та за.гliзничними
переiЪдами>, вiд 04 червня 2007 року
Лb 795 "Про затвердження перелiку
платних послуг, якi надаються
пiдроздiлами MiHicTepcTBa внутрiшнiх
справ, Нацiональноi полiцii та .Щержавноi
мiграчiйноi служби, i розмiру плати за ix
цаданЕя), розпорядженЕя Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб травня 2014 рокуNs 52З-р <,Щеякi питання надання
адмiнiстративних послуг органiв
виконавчоi влади через центри надання
адмiнiстративних послуг).

9. Акти центршlьних оргавiв
виконавчоi влади

Наказ MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ
УкраiЪи вiд 29 листопада 2016 року
]tlb 1259 "Про затвердження Iнструкцii з
питаЕь супроводження транспорпrих
засобiв спецiалiзованими автомобiлями
НацiональноТ полiцii УкраiЪи i
забезпеченЕя безпеки дорожнього рухупiд час його здiйсЕення), наказ
Нацiональноi полiцii УкраiЪи вiд
06 листопада 2015 Jф '7З uПро
затвердження Положення про
.Щепартамент па,трульноТ полiцiiii (зi
змiнами); наказ .Щепартаменту патрульноi
полiцii вiд 29.|2.2017 Ns 645 1 <Про
внесення змiн до Положення про



управлiнЕя патрульноТ полiцii в IBaHo-
Франкiвськiй областi .Щепартаменту
патрульноi полiцii>.

10. Акти мiсцевих органiв
викопавчоi владиl органiв
мiсцевого с€rмоврядуваIrня

Рiшення .ЩолинськоТ MicbKoT ради вiд
28.о5.2020 J\ъ 575- 16/2020
..про створення Щентру надання
адмiнiстративних послуг>

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
11. Пiдстава для одержанЕя

адмiнiстративноi послуги
Звернення перевiзника або уповноважена
ним особа щодо отриманЕя дозволу на
участь у дорожIrьому pyci транспортних
засобiв, ваговi або габаритнi параметри
перевишують нормативнi.

|2. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноТ постryги,
а також вимоги до них

.Щля отримання адмiнiстративноi послуги
необхiдно подати:
l) *заяву. в якiй зазначаються запланованi
строки проiЪду траЕспортного засобу,
маршрут руху, геометричнi (висота,
ширина. довжина) i ваговi (загальна вага.,
ocboBi навантаження) параметри
транспортного засобу, iнформацiя про
BaHT€DK, найменування, адреса., телефон
перевiзника та прiзвище вiдповiдальноi за
перевезення особи;
2) визначений власником вуличЕо-
дорожньоi мережi маршрут руху;
3) " разi перевищення параметрiв
погодження власникiв залiзничних
переiЪдiв, мостового господарства та, за
необхiдностi, с.lryжб мiського
електротранспорту, електромереж,
електрифiкацii, електрозв'язку;
4) " разi перевищення параметрiв
погодження з дистанцiею колii затriзницi
(державна власнiсть) або власниками
переiЪдiв (iншi форми власностi) чи
уповновЕDкеними ними органiзацiями.,,
якщо габарити надгабаритного
транспортного засобу перевищують за
шириною 5 MeTpiB, за довжиною 26
MeTpiB, зq висотою 4,5 метра, а загаJIьна



маса великовагового транспортного
засобу перевищуе 52 тони;
5) " разi перевищення пара.ь,rетрiв
висновок за результатами проведення
спецiалiзованого обстеження або
випробування будiвель, споруд i мереж на
маршрутi (якщо з€г€шьна маса
великовагового траЕспортного засобу
перевищуе 60 тон);
6) платiжнi документи (квитанцii) про
оплату BapTocTi за над€lння послуги.

13. Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi послуги

Послiдовнiсть дiй
адмiнiстративноi послуги :

одержувача

1) подання до цеЕтру надання
адмiнiстративних посJryг повного
комплекту документiв, Ееобхiдного для
отримЕlння дозвоJry Iia участь у
дорожньому pyci транспортIлого засобу,
ваговi або габаритнi параметри якого
перевищують нормативнi;
2) перевiрка поданих одержувачем
посJryги документiв;
З) направлення документiв до управлiння
патрульноi полiцii в Iвано-Франкiвськiй
областi;
4) оформлення дозвоJry IIа rrасть у
дорожньому pyci транспортного засобу,
ваговi або габаритнi параметри якого
перевищують нормативнi;
5) унесення д.rних до iнформацiйного
портаIry НацiональноТ полiцii УкраiЪи ;

6) направлення документiв до центру
надання адмiнiстративlIих послуг;
7) видача заявниковi дозвоJIу Еа участь у
дорожЕьому pyci транспортного засобу,
ваговi або габаритнi параI\,rетри якого
перевищують нормативнi.

14. Платнiсть (безоплатнiсть)
наданЕя адмiнiстративноi
посrryги

Платна

У разi платностi:



|4.\. Нормативно-правовi акти,
на пiдставi яких стягу€ться
плата

BapTicTb послуги визЕачена постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04 червня
2007 року Ns 795 <Про затвердження
перелiку платних посJryг, якi надаються
пiдроздiлами MiHicTepcTBa внутрiшнiх
справ, Нацiональноi полiцii та .Щержавноi
мiграцiйноi сrryжби, i розмiру плати за ix
надtlння))

1,4.2. Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послуry

95 гривень та 190 гривень

14.з. Розрахунковий рахунок
для внесення плати

95 грпвень
Отримувач платежу: .Щепартамент
патрульноi полiцii,
установа банку: .Щержавна казначейська
сrryжба Украihи, м. КиiЪ
р€lхунок отримувача:
Ns UA278201 7 20з5 5L290020O0092'7 45
Код е,ЩПоУ 40108646
Реквiзити для внесення плати за надаЕня
посJrуги за оформлення та видачу дозвоrry
на перевезенЕя надгабаритних,
великовЕгових BaIHTaжiB
* 

;7 З260З ;1070005 ;zz;еРПОУ/iпн; *Без

пш.
zz-кiлькiсть посJryг, е!РПОУ/iпн -
вк€вуеться код €ДРПОУ, або
iдентифiкацiйний код фiзичноi особи
платника посrryг.

190 гривень
(TepMiHoBo)

Отримувач платежу : .Щепартамент
патрульноi полiцiТ,

установа баrrку: .Щержавна казначейська
сrryжба УкраiЪи, м. КиiЪ рахунок
отримувача:
Ns UA278201 7 20з55\29002000о92'7 45
Код еДРПоУ 40108б46
Реквiзити дJIя внесенЕя плати за наданЕя
посJIуги за оформлеЕня та видачу дозволу
Еа перевезення надгабаритних,
великовЕгових вантажiв



* 
;1 3260З ;\010006;zz;е.ЩРПОУ/iпн; * Без

пдв.
zz-кiлькiсть посJryг, е.ЩПОУ/iпн -
вкЕвуеться код е.ЩПОУ, або
iдентифiкацiйний код фiзичноi особи
платника посJryг.

15. Строк надання
адмiнiстративноi послуги

3 робочi днi

16. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноТ послуги

1. Подання перевiзником не в повному
обсязi документiв, необхiдних для
одержання дозвоJry;
2. Виявлення в документ€rх, подalних
перевiзником порушень, недостовiрних
вiдомостей.

1,7. Результат надання
адмiнiстративноi посrryги

Видача дозволу на участь у дорох(Еьому
pyci транспортного засобу,, ваговi або
габаритнi параметри якого перевищують
нормативнi або надання листа з
обlрунryванням причини вiдмови у видачi
дозволу.

18. Способи отримання
вiдповiдi (результаry)

Особисто, через уповнов€Dкену особу або
Еадсилаеться поштою за вимогою
суб'екта зверненЕя.

Примiтка:*При зверненнi пред'являеться документ, що засвiдчуе особу
суб'екта звернеЕня та довiренiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншоi особи.

Начальник управлiння
патрульноi полiцii
в Iвано-Франкiвськiй областi
Щепартаменту патрульноi полiцii
капiтан полiцii олег КоСТЕНКо


