Погодження
маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього
перевезення небезпечних вантажів)
(назва адміністративної послуги)

Вичерпний перелік
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги, а також вимоги до
них

Для отримання адміністративної послуги необхідно
подати:
1) заяву (у заяві зазначаються маршрут руху,
місцезнаходження і телефони відправника, перевізника
та одержувача небезпечного вантажу, відомості про
транспортні засоби, кількість небезпечного вантажу,
строк перевезення та прізвище уповноваженого
(відповідальної за перевезення особи));
2) копію свідоцтва про підготовку уповноваженого з
питань безпеки перевезень небезпечних вантажів
автомобільними дорогами та копію наказу (договору)
щодо його призначення (для резидентів України);
3) копію ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв
транспортних засобів, що перевозять небезпечні
вантажі;
4) копію свідоцтва про допущення транспортних
засобів до перевезення визначених небезпечних
вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами
глави 9.1 додатка В до ДОПНВ;
5) копію чинного договору обов’язкового страхування
відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків під
час перевезення небезпечних вантажів;
6) копії дозволу на перевезення вибухових матеріалів і
речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї,
виданий поліцією (за необхідності);
7) документ,
що
підтверджує
повноваження
уповноваженої особи, у разі подання заяви
представником перевізника;
8) копію квитанції щодо оплати адміністративної
послуги за оформлення погодження.

Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу

95 гривень та 190 гривень

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
маршрутів
дорожнього
перевезення

небезпечних
вантажів
1)*;736103;1070008;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
маршрутів
дорожнього
перевезення
небезпечних
вантажів
1)*;736103;1070007;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.
Строк надання
10 робочих днів
адміністративної послуги
Примітка: *При зверненні пред’являється документ, що засвідчує
особу суб’єкта звернення та довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої
особи.

