ЗАТВЕРДЖЕНО
НаказомРСЦ
МВС
вКиївській
області
від21.09.2017
№
149

ІНФОРМАЦІЙНАКАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇПОСЛУГИ
Реєстрація,
перереєстраціямопедівзвидачеюсвідоцтвапрореєстраціютаномернихзнаків,зняттяз
обліку
транспортногозасобузвидачеюобліковоїкарткитаномернихзнаківдляразовихпоїздок
(назваадміністративноїпослуги)

територіальнісервісніцентри
№№3241,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249
РегіональногосервісногоцентруМВСвКиївськійобласті

(найменуваннясуб’єктанаданняадміністративноїпослуги)

Інформаціяпросуб’єктанаданняадміністративноїпослуги
1.

Місцезнаходженнясуб’єкта
надання
адміністративноїпослуги

2.

Інформація
прорежимроботи
суб’єкта
наданняадміністративної
послуги

3.

Номер
телефону/факсу(довідки),
адреса
електронноїпоштита
веб-сайта
суб’єктанадання
адміністративноїпослуги

ТСЦ№3241–Київськаобл.,м.Баришівка,вул.Польова,3
ТСЦ№3242–Київськаобл.,м.БілаЦерква,вул.Сухоярська,20
ТСЦ№3243–Київськаобл.,м.Бровари,вул.Броварськоїсотні,4
ТСЦ№3244–Київськаобл.,м.Васильків,вул.Чехова,3
ТСЦ№3245–Київськаобл.,м.Вишгород,вул.Шолуденка,19
ТСЦ№3246–Київськаобл.,Києво-Святошинськийр-н,
с.СофіївськаБорщагівка,вул.ЛьваТолстого,2
ТСЦ№3247–Київськаобл.,смт.Макарів,вул.Дорожна,13А
ТСЦ№3248–Київськаобл.,Переяслав-Хмельницькийр-н,с.Гайшин,
вул.Жовтнева,10
ТСЦ№3249–Київськаобл.,Ставищенськийр-н,с.Винарівка,вул.
Лісова
39
вівторок,середа,четвер,п’ятницяз9.00год.до18.00год.;
субота
з9.00год.до16.45год.;
неприймальнідні–неділя,понеділок.
Територіїобслуговування(зурахуваннямроботизапринципом«Єдиноговікна»):
ТСЦ№3241–м.Березань,Баришівський,Згурівський,Яготинський
райони;
ТСЦ№3242–м.Ржищів,м.Богуслав,м.Кагарлик,Білоцерківський,
Сквирський,Рокитнянський,Миронівський,Таращанськийрайони;
ТСЦ№3243–м.Славутич,Броварський,Бориспільськийрайони;
ТСЦ№3244–Васильківський,Фастівський,Обухівськийрайони;
ТСЦ№3245–Вишгородський,Іванківський,Поліськийрайони;
ТСЦ№3246–м.Боярка,Києво-Святошинськийрайон;
ТСЦ№3247–м.Ірпінь,м.Буча,Макарівський,Бородянськийрайони;
ТСЦ№3248–Переяслав-Хмельницький,Бориспільськийрайони;
ТСЦ№3249–Ставищенський,Володарський,Тетіївськийрайони
ТСЦ№3241:(04576)4-11-78;tsc3241@kyivobl.hsc.gov.ua;
ТСЦ№3242:(04563)6-62-48;tsc3242@kyivobl.hsc.gov.ua;
ТСЦ№3243:(04594)5-41-76;tsc3243@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3244:(04571)6-08-39;tsc3244@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3245:(04596)5-48-24;tsc3245@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3246:(044)274-55-08;tsc3246@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3247:(04578)6-00-62;tsc3247@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3248:(04567)3-33-18;tsc3248@kyivobl.hsc.gov.ua
ТСЦ№3249:(04564)2-26-77;tsc3249@kyivobl.hsc.gov.ua
Сторінкавеб-сайтаРегіональногосервісногоцентруМВСвКиївській
області:
http://kyivobl.hsc.gov.ua;info_kyivobl@hsc.gov.ua.

Нормативніакти,якимирегламентуєтьсянаданняадміністративноїпослуги
4.
5.

Закони
України
Акти
Кабінету
МіністрівУкраїни

Стаття34ЗаконуУкраїни«Продорожнійрух».
ПостановиКабінетуМіністрівУкраїни:

від 07 вересня 1998 року № 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
засобівтамопедів»;
від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які
надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та
Державноїміграційноїслужби,ірозміруплатизаїхнадання»;
від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства
внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних
послуг»

Умовиотриманняадміністративноїпослуги
6.

Підстава
для
одержання
адміністративноїпослуги
Вичерпний
перелікдокументів,
необхідних
дляотримання
адміністративноїпослуги,атакож
вимоги
до
них

Заява суб’єкта звернення та результати огляду транспортного засобу фахівцями
експертноїслужбиМВС
Дляотриманняадміністративноїпослугинеобхідноподати:
заяву;
документ,щопосвідчуєособу;
документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення,
митного оформлення транспортного засобу (крім випадків, передбачених
абзацемдвадцятьдругимпункту8Порядку);
документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим
вимогамбезпекидорожньогоруху;
платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної
послугитаплатузабланковауіспеціальнупродукцію

8.

Порядок
та
спосібподання
документів,
необхіднихдля
отримання
адміністративноїпослуги

Суб’єкт зверення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб’єкта
надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді,
необхіднихдляотриманняадмістративноїпослуги

9.

Платність
(безоплатність)надання
адміністративноїпослуги

Платна

9.1.

Нормативно-правовіакти,на
підставі
яких
стягуєтьсяплата

Вартість послуги визначена постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня
2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються
підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної
міграційноїслужби,ірозміруплатизаїхнадання»

9.2.

Розмір
та
порядоквнесенняплати
(адміністративногозбору)заплатну
адміністративну
послугу

54гривні83копійки

9.3.

Розрахунковийрахунокдля
внесення
плати
Строк
надання
адміністративної
послуги
Перелік
підставдлявідмовив
наданні
адміністративноїпослуги

р/р37113024092545;МФО820172;кодЄДРПОУ40112060

12.

Результат
надання
адміністративноїпослуги

Видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків, зняття з
обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для
разових поїздок чи листа з обґрунтуванням причин відмови в наданні
адміністративноїпослуги

13.

Способи
отриманнявідповіді
(результату)

Особисте звернення суб’єкта звернення або уповноваженої ним особи до
суб’єктанаданняадмістративноїпослуги

7.

10.
11.

Протягомробочогоднязмоментуодержаннязаяви
Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакету
документів;
невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного
засобуіззазначенимивподанихдокументах;
в результаті перевірок за Єдиним державним реєстром МВС, автоматизованою
базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального
секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна
встановлено, що ТЗ перебуває у розшуку або на нього накладено арешт чи
заборонуназняттязоблікута/абоперереєстрацію

Заступник
начальника
РСЦ
МВС
в
Київськійобласті
С.Є.Петров
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ТЕХНОЛОГІЧНАКАРТКААДМІНІСТРАТИВНОЇПОСЛУГИ
Реєстрація,
перереєстраціямопедівзвидачеюсвідоцтвапрореєстраціютаномернихзнаків,зняттяз
обліку
транспортногозасобузвидачеюобліковоїкарткитаномернихзнаківдляразовихпоїздок
(назваадміністративноїпослуги)
територіальнісервісніцентри
№№3241,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249
РегіональногосервісногоцентруМВСвКиївськійобласті(далі–ТСЦМВС)
(найменуваннясуб’єктанаданняадміністративноїпослуги)
Структурний
Строк
Відповідальна
підрозділ,
виконання
№
Етапи
опрацюваннязверненняпронадання
посадова
відповідальнийза
етапів
хв.
п/п
адміністративноїпослуги
особа
етап
(дій,
(дію,рішення)
рішення)
Уповноважена
1.
Отримання
талонанаелектроннучергу
ТСЦМВС
1-3
посадоваособа
Уповноважена
2.
Подача
пакетудокументівзамовникомпослуги
ТСЦМВС
5
посадоваособа
Перевірка
підставдляоформленнядокументівпосадовою
Уповноважена
3.
ТСЦМВС
5-10
особою
посадоваособа
Уповноважена
4.
Оформлення
заяви(вразінеобхідностістворенняДКП)
ТСЦМВС
10-15
посадоваособа
Перевірка
за
іншимибазами(вразінеобхідності)
Уповноважена
5.
ТСЦМВС
5
роздруківка
результатів
посадоваособа
Уповноважена
6.
Перевірка
за
ЄДРМВСроздруківкарезультатів
ТСЦМВС
5
посадоваособа
Уповноважена
7.
Перевірка
Інтерполтароздруківкарезультатів
ТСЦМВС
5-20
посадоваособа
Формування
запитунаДРОРМтароздруківкарезультатів
Уповноважена
8.
ТСЦМВС
30-60
перевірки
посадоваособа
Проведення
огляду(зазаяваюзамовникапослуги
проводиться
експертнедослідження)транспортногозасобу
фахівцем
експертноїслужбиМВС(крімвипадківреєстрації
Фахівець
нових
транспортнихзасобів,перереєстраціїтранспортних
9.
експертної
ТСЦМВС
20-60
засобів
у
зв’язкуіззміноюнайменуваннятаадреси
службиМВС
юридичних
осіб,прізвища,іменічипобатькові,місця
проживання
фізичнихосіб,якієвласникамитранспортних
засобів,
вибракуванняїхуцілому)
Закріплення
номернихзнаківтасвідоцтвапрореєстрацію
Уповноважена
10.
ТСЦМВС
5
ТЗ,
накладання
відповідноїрезолюції
посадоваособа
Роздруківка
свідоцтвапрореєстраціютранспортногозасобу Уповноважена
11.
ТСЦМВС
5
на
TOPANі
посадоваособа
Видача
свідоцтвапрореєстраціютранспортногозасобута
номерних
знаків(перевіркапаспорту,особистийпідпис
Уповноважена
12.
ТСЦМВС
5
власника
про
отриманняпродукції,відміткапровидачу
посадоваособа
посадовою
особою

Заступник
начальника
РСЦ
МВС
в
Київськійобласті
С.Є.Петров

