
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних 
транспортних засобів» 

 
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення  

проекту акта 
Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів,  

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 
Пункт 1 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають 
таке значення: 

… 
7) технічний огляд технологічного транспортного 

засобу - комплекс робіт з контролю технічного стану, що 
здійснюється як візуально, так і з використанням 
органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, 
номенклатуру яких встановлено нормативними 
документами, та з випробування технологічного 
транспортного засобу; 

… 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке 
значення: 

… 
7) технічний огляд технологічного транспортного засобу – 

обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, що 
проводиться відповідно до вимог Порядку проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 травня 2004 р. № 687 (Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 21, ст. 1434) (далі – технічний огляд); 

… 
Пункт 9 

9. Перед реєстрацією кожного технологічного 
транспортного засобу проводиться його державний 
технічний огляд (далі – технічний огляд), про що 
складається акт технічного огляду і видається талон, зразок 
якого затверджується Держпраці. 

Технічний огляд технологічних транспортних засобів 
проводиться експертними організаціями, які мають 

9. Перед реєстрацією (введенням в експлуатацію) кожного 
технологічного транспортного засобу проводиться його 
первинний технічний огляд (далі – технічний огляд), про що 
складається акт технічного огляду. 

 
Технічний огляд технологічних транспортних засобів 

проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену 



підтверджену компетенцію для провадження інспекційної 
діяльності як третя сторона відповідно до законодавства 
(далі – експертні організації). 

На технічно несправні технологічні транспортні 
засоби талони про проходження технічного огляду не 
видаються. Видача талона про проходження технічного 
огляду може бути здійснена тільки після усунення 
несправностей і повторного проведення технічного огляду. 

компетенцію для провадження інспекційної діяльності як третя 
сторона відповідно до законодавства (далі – експертні 
організації). 

 

Пункт 10 
10. 
… 
До заяви додається також акт технічного огляду. 
… 
 

10. 
… 
До заяви додається також акт технічного огляду за зразком 

згідно з додатком 4. 
… 
Заява щодо реєстраційних намірів згідно додатку 1 або 

додатку 2 до Порядку подається у паперовій формі 
роботодавцем або уповноваженою ним особою особисто чи 
надсилається поштою до адміністратора центру надання 
адміністративних послуг або в електронній формі через 
Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому 
числі через інтегровані з ним інформаційні системи 
державних органів та органів місцевого самоврядування. 

У разі коли документи подано в електронній формі у 
вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий 
час після закінчення робочого дня, днем подання зазначених 
документів вважається перший робочий день, що настає за 
таким днем. 

Пункт 18 
… … 

Якщо заява щодо реєстраційних намірів згідно додатку 1 або 
додатку 2 до Порядку надіслана в електронній формі на 



зареєстрований (перереєстрований) технологічний транспортний 
засіб територіальний орган Держпраці надає свідоцтво про 
реєстрацію з присвоєним номерним знаком в електронній формі  
через відповідні інформаційно-комунікаційні системи. 

Пункт 20 
20. Експлуатація технологічних транспортних засобів у 

разі втрати свідоцтва про реєстрацію, номерного знака, 
талона про проходження технічного огляду забороняється. 

20. Експлуатація технологічних транспортних засобів у разі 
втрати свідоцтва про реєстрацію, номерного знака забороняється. 

Пункти 45 – 51 
 45. Первинний технічний огляд проводиться перед 

реєстрацією (введенням в експлуатацію) та тимчасовою 
реєстрацією технологічного транспортного засобу, у разі 
тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про 
зворотне вивезення. 

46. Періодичний (черговий) технічний огляд зареєстрованих 
технологічних транспортних засобів проводиться щороку, якщо 
інше не передбачено технічними документами виробника. 

47. Технічний огляд повинен включати: 
перевірку відповідності типу, моделі технологічного 

транспортного засобу, ідентифікаційних номерів вузлів і 
агрегатів, номерного знака технологічних транспортних засобів 
записам у документах, що встановлюють право власності або 
користування технологічним транспортним засобом; 

контроль технічного стану технологічних транспортних 
засобів (технічний стан причепів, напівпричепів перевіряється у 
складі з тягачем) на відповідність їх технічним вимогам. 

48. Технологічні транспортні засоби вважаються такими, що 
не пройшли технічний огляд, якщо під час їх обстеження було 
виявлено таке: 

будь-яка несправність технологічних транспортних засобів 
або невідповідність технічним вимогам за параметрами; 



вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх 
димність перевищує установлені стандартами норми; 

відсутність спеціальної медичної аптечки, первинних засобів 
пожежогасіння та знака аварійної зупинки; 

відсутність свідоцтва про державну реєстрацію 
технологічного транспортного засобу чи номерного знака (для 
зареєстрованих технологічних транспортних засобів); 

невідповідність ідентифікаційних номерів технологічного 
транспортного засобу, вузлів та агрегатів записам у документах, 
що встановлюють право власності або користування 
технологічним транспортним засобом. 

49. На примірниках актів, зазначених у пункті 10 цього 
Порядку, що зберігаються в експертній організації, власник 
технологічного транспортного засобу залишає відмітку про 
отримання зазначених актів. 

50. За результатами технічного огляду експертна організація 
складає: 

акт технічного огляду технологічного транспортного засобу 
за формою згідно з додатком 4 (при проведенні реєстрації, 
перереєстрації, тимчасовій реєстрації технологічного 
транспортного засобу); 

акт технічного огляду технологічних транспортних засобів за 
формою згідно з додатком 5 (при проведенні щорічного 
технічного огляду технологічного транспортного засобу). 

51. Акт технічного огляду технологічного транспортного 
засобу та акт технічного огляду технологічних транспортних 
засобів виготовляються у двох примірниках, один з яких 
видається власнику технологічного транспортного засобу, а 
другий залишається і зберігається в експертній організації один 
рік. 

Відомості про проведений технічний огляд вносяться до 



журналу реєстрації технічного огляду технологічного 
транспортного засобу за формою згідно з додатком 6. 

Додаток 1 
 Додаток 1 до Порядку 

__________________________ 
(найменування органу, що здійснює 

реєстрацію великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів) 

ЗАЯВА 
Від ____________________________________________________ 
                                    (повне найменування юридичної особи)  
 
Місцезнаходження _______________________________________ 
                                                               (юридична адреса)  
Керівник ______________________Телефон__________________  
Адреса стоянки великотоннажного та іншого технологічного 
транспортного засобу ____________________________________ 
Просимо _______________________________________________ 
                                                                 (викладається суть справи)  
До заяви додаються такі документи: 
_______________________________________________________ 
                                                             (перелік документів)  
Дані про великотоннажний та інший технологічний 
транспортний засіб: 
Тип __________________________________________________ 
Марка, модель _________________________________________ 
Рік випуску ___________________________________________ 
Виробник (держава) ____________________________________ 
Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) _____________ 
Номер двигуна* ________________________________________ 

Оформлення доручається провести ____________________ 
                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
підпис якого _____________________________ підтверджується. 
Керівник _____________________    ________________________ 
                                      (підпис)                                   (ініціали та прізвища) 

 Додаток 1 до Порядку 
__________________________ 

(найменування органу, що здійснює 
реєстрацію великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів) 

ЗАЯВА 
Від __________________________________________________________ 
             (повне найменування юридичної особи та код ЄДРПОУ або реєстраційний                   
номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для ФОП)  
Місцезнаходження ____________________________________________ 
                                                               (юридична адреса)  
Керівник ______________________Телефон_______________________ 
Адреса стоянки великотоннажного та іншого технологічного 
транспортного засобу __________________________________________ 
Просимо _____________________________________________________ 
                                                                 (викладається суть справи)  
До заяви додаються такі документи: 
_____________________________________________________________ 
                                                             (перелік документів)  
Дані про великотоннажний та інший технологічний                          
транспортний засіб: 
Тип _________________________________________________________ 
Марка, модель ________________________________________________ 
Рік випуску __________________________________________________ 
Виробник (держава) ___________________________________________ 
Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) ___________________ 
Номер двигуна* ______________________________________________ 

Оформлення доручається провести __________________________ 
                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові (у разі 

наявності) 
підпис якого _____________________________ підтверджується. 

Керівник (власник технологічного кваліфікований електронний    



 
 
 

Головний бухгалтер ________________  ____________________ 
                                               (підпис)                            (ініціали та прізвища) 
М. П. 
___ ____________ 20__ р. 

Службові позначки  
1. Присвоєно номерний знак № ______________ серія _________ 
2. Видано свідоцтво про реєстрацію № ______ серія __________ 
 
Посадова особа ________________    ________________________ 
                                          (підпис)                                   (ініціали та прізвища) 
___ ____________ 20__ р. 
____________ 
* Також у дужках зазначається латинська літера "V", знак рівності та об'єм 
двигуна великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу.  

транспортного засобу)  
     ___________  ________________ 
       (підпис)       (прізвище, ім'я та 
по батькові (у разі наявності) 

підпис або печатка 

 
 
 
___ ____________ 20__ р. 

Службові позначки  
1. Присвоєно номерний знак № ______________ серія _________ 
2. Видано свідоцтво про реєстрацію № ______ серія __________ 
 
Посадова особа ________________    ________________________ 
                                          (підпис)                                   (посада, прізвище, ім'я та по  
                                                                                             батькові (у разі наявності) 
___ ____________ 20__ р. 
____________ 
* Також у дужках зазначається латинська літера "V", знак рівності та об'єм двигуна 
великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу.  

Додаток 2 
 Додаток 2 до Порядку 

__________________________ 
(найменування органу, що здійснює 

реєстрацію великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів) 

ЗАЯВА 
Від ____________________________________________________ 
                                    (повне найменування юридичної особи)  
 
 
Паспорт ________________________________________________ 
                                    (серія, номер, ким і коли виданий)  
Місце проживання _______________________________________ 
________________________Телефон________________________ 
Адреса стоянки великотоннажного та іншого технологічного 

 Додаток 2 до Порядку 
__________________________ 

(найменування органу, що здійснює 
реєстрацію великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів) 

ЗАЯВА 
Від __________________________________________________________ 
                                    (повне найменування юридичної особи)  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) 
_____________________________________________________________ 
Паспорт ______________________________________________________ 
                                    (серія, номер, ким і коли виданий)  
Місце проживання _____________________________________________ 
________________________Телефон______________________________ 
Адреса стоянки великотоннажного та іншого технологічного 



транспортного засобу ____________________________________ 
Просимо _______________________________________________ 
                                                                 (викладається суть справи)  
До заяви додаються такі документи: 
_______________________________________________________ 
                                                             (перелік документів)  
Дані про великотоннажний та інший технологічний 
транспортний засіб: 
Тип __________________________________________________ 
Марка, модель _________________________________________ 
Рік випуску ___________________________________________ 
Виробник (держава) ____________________________________ 
Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) _____________ 
Номер двигуна* ________________________________________ 
Підпис                 ________________________________________ 
___ ____________ 20__ р. 
 

Службові позначки  
1. Присвоєно номерний знак № ______________ серія _________ 
2. Видано свідоцтво про реєстрацію № ______ серія __________ 
 
Посадова особа ________________    ________________________ 
                                          (підпис)                                   (ініціали та прізвища) 
___ ____________ 20__ р. 

____________ 
* Також у дужках зазначається латинська літера "V", знак рівності та об'єм 
двигуна великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу.  

 

транспортного засобу __________________________________________ 
Просимо _____________________________________________________ 
                                                                 (викладається суть справи)  
До заяви додаються такі документи: 
_____________________________________________________________ 
                                                             (перелік документів)  
Дані про великотоннажний та інший технологічний                           
транспортний засіб: 
Тип _________________________________________________________ 
Марка, модель _______________________________________________ 
Рік випуску __________________________________________________ 
Виробник (держава) ___________________________________________ 
Ідентифікаційні номери (заводський, шасі/рами) ___________________ 
Номер двигуна* _______________________________________________ 
Підпис                 _______________________________________________ 
___ ____________ 20__ р. 
 

Службові позначки  
1. Присвоєно номерний знак № ______________ серія _________ 
2. Видано свідоцтво про реєстрацію № ______ серія __________ 
 
Посадова особа ________________    ________________________ 
                                          (підпис)                                   (посада, прізвище, ім'я та по  
                                                                                             батькові (у разі наявності) 
___ ____________ 20__ р. 

____________ 
* Також у дужках зазначається латинська літера "V", знак рівності та об'єм двигуна 
великотоннажного та іншого технологічного транспортного засобу.  
 
 
 
 
 
 



Додаток 4 
 Додаток 4 до Порядку 

Акт технічного огляду 
технологічного транспортного засобу 

 
                                                      «__» ____________ 20__ року  
     Експертом ___________________________________________________  
                           (посада, прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності)  
 
 за участю _______________________________________________________  
                            (посада, прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності)  
 
 проведено технічний огляд _______________________________________  
                                                            (найменування технологічного  
_________________________________________________________________,  
                   транспортного засобу, тип, марка, модель, рік випуску)  
 
 ідентифікаційний № _________________, двигун № _________________,  
 що належить _____________________________________________________  
                                      (власник технологічного транспортного засобу)  
 
     При проведенні технічного огляду установлено, що транспортний  
засіб ____________________________________________________________  
             (відповідає чи не відповідає технічним вимогам за параметрами)  
__________________________________________________________________  
                                          (перелічити основні параметри)  
 
Експерт ____________ ___________ 
             (підпис) (прізвище, ім’я та  
          по батькові (у разі наявності) 

кваліфікований електронний    
підпис або печатка 

 
Власник технологічного 

транспортного засобу  
     ___________  ________________ 
       (підпис)       (прізвище, ім’я та  

кваліфікований електронний    
підпис або печатка 



          по батькові (у разі наявності) 
 

Додаток 5 
 Додаток 5 до Порядку 

Акт технічного огляду 
технологічних транспортних засобів 

                                                                                  «__» ____________ 20__ року  
      Експертом     ___________________________________________________  
                              (посада, прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності)  
 за участю   _______________________________________________________  
                             (посада, прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності)  
 
 проведено технічний огляд технологічних транспортних засобів _________ 
 _________________________________________________________________  
                                        (власник, адреса, телефон)  

П
ор

яд
ко

ви
й 

но
ме

р 

Дані про 
великотоннажний та 
інший технологічний 
транспортний засіб 

Дата 
проведенн

я 
технічного 

огляду 

Свідоцтво  
про 

реєстрацію 

Номерний  
знак 

Висновок за 
результатами 

огляду 

ти
п,

 
ма

рк
а,

 
мо

де
ль

 
рі

к 
ви

пу
ск

у 
ід

ен
ти

фі
ка

ці
йн

ий
 

но
ме

р 
но

ме
р 

дв
иг

ун
а 

Серія, 
номер 

дата 
видачі 

Серія, 
номер 

дата 
видачі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 Пройшли технічний огляд ________________ одиниць транспорту  
 Не пройшли технічний огляд _____________ одиниць транспорту  
 
Експерт ____________ ___________ 
             (підпис) (прізвище, ім’я та  
          по батькові (у разі наявності) 

кваліфікований електронний    
підпис або печатка 

 
Власник технологічного 

транспортного засобу  
     ___________  ________________ 

кваліфікований електронний    
підпис або печатка 



       (підпис)       (прізвище, ім’я та  
          по батькові (у разі наявності) 
 

 

Додаток 6 
 Додаток 6 до Порядку 

ЖУРНАЛ 
реєстрації технічного огляду великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів 

П
ор

яд
ко

ви
й 

но
ме

р 

В
ла

сн
ик

 в
ел

ик
от

он
на

ж
ни

х 
та

 ін
ш

их
  

те
хн

ол
ог

іч
ни

х 
 т

ра
нс

по
рт

ни
х 

за
со

бі
в 

Дані про великотоннажний та інший 
технологічний транспортний засіб 

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ня

 т
ех

ні
чн

ог
о 

ог
ля

ду
 Результати 

проведенн
я 

технічного 
огляду 

Ек
сп

ер
т 

П
ри

мі
тк

и 

тип, 
марка, 
модел

ь 

рік 
випуск

у 

ідентифікаційний 
номер 

номер 
двигун

а 

по
зи

ти
вн

і 

не
га

ти
вн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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