
 

                                                                                                                                      

                                     ддх 1.4/19-1                     
   

Дозвіл на участь  

у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри  

якого перевищують нормативні 
(назва адміністративної послуги) 

Примітка: *При зверненні пред’являється документ, що засвідчує 

особу суб’єкта звернення та довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої 

особи. 

 

Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної 

послуги, а також 

вимоги до них 

Для отримання адміністративної послуги необхідно подати: 

1) * заяву, в якій зазначаються заплановані строки проїзду 

транспортного засобу, маршрут руху, геометричні (висота, 

ширина, довжина) і вагові (загальна вага, осьові навантаження) 

параметри транспортного засобу, інформація про вантаж, 

найменування, адреса, телефон перевізника та прізвище 

відповідальної за перевезення особи; 

2) визначений власником вулично-дорожньої мережі маршрут 

руху (копії наданих погоджень);  

3) в разі перевищення параметрів погодження власників 

залізничних переїздів, мостового господарства та, за 

необхідності, служб міського електротранспорту, електромереж, 

електрифікації, електрозв'язку (копії наданих погоджень);  

4) в разі перевищення параметрів погодження з дистанцією колії 

залізниці (державна власність) або власниками переїздів (інші 

форми власності) чи уповноваженими ними організаціями, якщо 

габарити надгабаритного транспортного засобу перевищують за 

шириною 5 метрів, за довжиною 26 метрів, за висотою 

4,5 метра, а загальна маса великовагового транспортного засобу 

перевищує 52 тони(копії наданих погоджень) ; 

5) в разі перевищення параметрів висновок за результатами 

проведення спеціалізованого обстеження або випробування 

будівель, споруд і мереж на маршруті (якщо загальна маса 

великовагового транспортного засобу перевищує 60 тонн) (копії 

наданих погоджень); 

6) платіжні документи (квитанції) про оплату вартості за 

надання послуги. 
Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

95 гривень  або 190 гривень 

Строк надання 

адміністративної 

послуги 

3 робочі дні 



Розрахунковий рахунок 

для внесення плати 

 

95 гривень 

Отримувач платежу: Департамент 

патрульної поліції 

Установа банку: Державна  

казначейська служба України, м. Київ 

рахунок отримувача:  

UA278201720355129002000092745 

Код ЄДРПОУ 40108646  

Реквізити для внесення плати за 

оформлення та видачу документів 

щодо погодження на  перевезення 

надгабаритних, великовагових 

вантажів 

1)*;736103;1070005;zz;ЄДРПОУ/іпн; 

*Без ПДВ  
zz-кількість послуг, ЄДРПОУ/іпн - 

вказується код ЄДРПОУ, або 

ідентифікаційний код фізичної особи 

платника послуг, *плата за погодження 

на перевезення. 

             190 грн (термінова) 

Отримувач платежу: Департамент 

патрульної поліції 

установа банку: Державна 

казначейська служба України, м. Київ 

рахунок отримувача: 

UA278201720355129002000092745  

Код ЄДРПОУ 40108646  

Реквізити для внесення плати за 

оформлення та видачу документів 

щодо погодження на перевезення 

надгабаритних, великовагових  

вантажів  

1)*;736103;1070006;zz;ЄДРПОУ/іпн; 

*Без ПДВ  

zz-кількість послуг, ЄДРПОУ/іпн - 

вказується код ЄДРПОУ, або 

ідентифікаційний код фізичної особи 

платника послуг, *плата за погодження 

на перевезення. 

 

 


