ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом РСЦ ГСЦ МВС
в Одеській області
від 12.08.2020 № 47
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Реєстрація, перереєстрація мототранспорту, причепів вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею
свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею
облікової картки та номерних знаків для разових поїздок
(назва адміністративної послуги)

територіальні сервісні центри № № 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153
регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області (філія ГСЦ МВС) (далі – ТСЦ МВС) або через центри
надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) м. Одеси та Одеської області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.

2.

3.

4.

Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної послуги

ТСЦ № 5141 – м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5;
ТСЦ № 5142 – м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1;
ТСЦ № 5143 – м. Білгород-Дністровський, вул. Гагаріна, 4;
ТСЦ № 5144 – м. Ізмаїл просп. Суворова, 362;
ТСЦ № 5145 – м. Арциз, вул. Бондарева, 27;
ТСЦ № 5146 – м. Роздільна, вул. Кишинівська, 2;
ТСЦ № 5147 – смт. Доброслав, вул. Промислова, 29;
ТСЦ № 5148 – м. Березівка, вул. Пушкінська, 27;
ТСЦ № 5149 – м. Подільськ, вул. Соборна, 202 Б;
ТСЦ № 5150 – м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 19;
ТСЦ № 5151 – м. Болград, вул. Лісова, 2;
ТСЦ № 5152 – м. Одеса, Київське шосе, 27А;
ТСЦ № 5153 – м.Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4/1
Інформація про режим роботи
вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 год. до 18.00 год.;
суб’єкта надання адміністративної субота з 9.00 год. до 16.45 год.;
послуги
без перерви на обід.
неприймальні дні – неділя, понеділок
Номер телефону/факсу (довідки),
ТСЦ № 5141 – (048)753-11-50, tsc5141@ods.hsc.gov.ua;
адреса електронної пошти та вебТСЦ № 5142 – (048)-753-11-46, tsc5142@ods.hsc.gov.ua;
сайта суб’єкта надання
ТСЦ № 5143 – (04849) 6-33-28, tsc5143@ods.hsc.gov.ua;
адміністративної послуги
ТСЦ № 5144 – (04841) 25-024, tsc5144@ods.hsc.gov.ua;
ТСЦ № 5145 – (04845) 35-035, tsc5145@ods.hsc.gov.ua;
ТСЦ № 5146 – (04853) 50-500, tsc5146@ods.hsc.gov.ua;
ТСЦ № 5147 – (04855) 40-002, (068) 31-78-454, tsc5147@ods.hsc.gov.ua;
ТСЦ № 5148 – (04856) 20-968, tsc5148@ods.hsc.gov.ua;
ТСЦ № 5149 – (04862) 40-306, tsc5149@ods.hsc.gov.ua;
ТСЦ № 5150 – (04868) 5-15-50, tsc5150@ods.hsc.gov.ua;
ТСЦ № 5151 – (04846) 4-53-53, tsc5151@ods.hsc.gov.ua;
ТСЦ № 5152 – (0487)53-11-58, tsc5152@ods.hsc.gov.ua;
ТСЦ № 5153 – (048) 753 11 53, tsc5153@ods.hsc.gov.ua.
Сторінка веб-сайта регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області
(філія ГСЦ МВС): http://ods.hsc.gov.ua; info_ ods @hsc.gov.ua.
Інформація про центр надання адміністративних послуг
Місце знаходження ЦНАП
Центр інтегрованих послуг – м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, вул. Преображенська,
21;
Відділ державних адміністративних послуг (далі – ВДАП) у Малиновському
районі - м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22;
ВДАП у Київському районі - м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9;
ВДАП у Суворовському районі - м. Одеса, пр. Добровольського, 106;
ЦНАП Білгород-Дністровської МР – м. Білгород-Дністровський,
вул. Єврейська, 21;
ЦНАП Вилківської міської ради м. Вилкове, вул. Моряків-десантників, буд. 40;
ЦНАП Ізмаїльської МР – м. Ізмаїл просп. Суворова, 62;
ЦНАП Подільської МР – м. Подільськ, пр. Шевченка, 31;
ЦНАП Татарбунарської МР - м. Татарбунари, вул. Центральна, 36;
ЦНАП Теплодарської МР– м. Теплодар, вул. Піонерна, 7;
ЦНАП Чорноморської МР– м. Чорноморськ, пр. Миру, 33;
ЦНАП Южненської МР – м. Южне, просп. Григорівського десанту,18;
ЦНАП Березівської МР - м. Березівка, вул. Генерала Плієва, 9;
ЦНАП Кілійської МР – м. Кілія, вул. Миру, 57;
ЦНАП Ананьївської районної державної адміністрації (далі - РДА)– м. Ананьєв,

5.

Інформація про режим роботи
ЦНАП

вул. Незалежності, 51;
ЦНАП Арцизької РДА – м. Арциз вул. Соборна, 46;
ЦНАП Балтської РДА – м. Балта, вул. Любомирська, 193;
ЦНАП Березівської РДА – м. Березівка, вул. Пушкінська, 27;
ЦНАП Біляївської РДА – м. Біляївка, вул. Миру, 19;
ЦНАП Болградської РДА – м. м. Болград, пр. Соборний, 149;
ЦНАП Великомихайлівської РДА – смт. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 130;
ЦНАП Захарівської РДА – селище Захарівка, вул. 1 Травня, 26/б;
ЦНАП Іванівської РДА – смт Іванівка, вул. Центральна, 42а;
ЦНАП Ізмаїльської РДА – м. Ізмаїл, пр. Суворова, 28;
ЦНАП Кілійської РДА – м. Кілія, вул. Миру, 47;
ЦНАП Кодимської РДА – м. Кодима, вул. Соборна, 88;
ЦНАП Лиманської РДА – смт Доброслав, вул. 40-річчя визволення, 4а;
ЦНАП Любашівської РДА – смт Любашівка, вул. Володимира Князя, 124;
ЦНАП Миколаївської РДА – смт Миколаївка, вул. Незалежності, 71;
ЦНАП Овідіопольської РДА – смт Овідіополь, вул. Одеська, 19 а;
ЦНАП Окнянської РДА – смт Окни, вул. Комарова, 8;
ЦНАП Ренійської РДА – м. Рені, вул. Дунайська,88А;
ЦНАП Роздільнянської РДА – м . Роздільна, вул. Шевченка, 85;
ЦНАП Савранської РДА – смт Саврань, вул. Центральна, 41;
ЦНАП Саратської РДА – смт Сарата, вул. Крістіана Вернера, буд.84, І поверх4
ЦНАП Тарутинської РДА – смт Тарутине, вул. Центральна,122;
ЦНАП Татарбунарської РДА - м. Татарбунари, вул. Горького, 1;
ЦНАП Ширяївської РДА – смт Ширяєве, вул. Коробченка, 12;
ЦНАП Авангардівської ОТГ – смт Авангард, вул. Нижня, 24;
ЦНАП Красносільської сільської ради - Лиманський р-н, с. Красносілка, вул.
Набережна, 87а;
ЦНАП Крижанівської сільської ради - Лиманський р-н, с. Крижанівка,
вул.Ветеранів, 5;
ЦНАП Куяльницької сільської ради – м. Подільськ, вул. Соборна, 105;
ЦНАП Таїровської селищної ради
65496, Одеська обл., смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27;
ЦНАП Фонтанської сільської ради Лиманського району – с. Фонтанка, вул.Степна,
4.
Центр інтегрованих послуг, ВДАП у Малиновському районі, ВДАП у Київському
районі, ВДАП у Суворовському районі - понеділок, середа, п'ятниця: 09.00-18.00;
вівторок, четвер – 09.00-20.00; субота: 09.00-16.45 без перерви;
ЦНАП Білгород-Дністровської МР – понеділок, середа, четвер, п'ятниця 08.0017.00, вівторок з 8.00 до 20.00, без перерви;
ЦНАП Вилківської МР - понеділок, середа, четвер: 8.00 - 17.00, вівторок: 8.00 20.00, п’ятниця: 8.00 - 16.00, без перерви;
ЦНАП Ізмаїльської МР – понеділок-четвер: 8.00- 17.15, п’ятниця: 8.00-16.00;
ЦНАП Подільської МР– понеділок, вівторок, середа: 8.00-17.15; четвер: 8.00-20.00;
п'ятниця: 8.00-16.00; субота: 8.00-14.00, без перерви;
ЦНАП Татарбунарської МР - понеділок, середа, четвер: 9.00-17.00, вівторок з 9.00
до 20.00, п'ятниця: 8.00 - 16.45, без перерви;
ЦНАП Теплодарської МР– понеділок - середа: 8.00-17.00; четвер: 8.00-20.00;
п'ятниця: 8.00-16.00, без перерви;
ЦНАП Чорноморської МР– понеділок, середа-п'ятниця: 08.00-18.00; вівторок:
08.00 - 20.00; субота: 9.00 - 12.00, без перерви;
ЦНАП Южненської МР – понеділок, середа, четвер: 09.00-18.00, вівторок: 09.0020.00, п'ятниця: 09.00-17.00, без перерви;
ЦНАП Березівської МР - понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця: 8.00 - 17.00, середа:
8.00 - 20.00, без перерви;
ЦНАП Кілійської МР – понеділок - середа: 8.00-17.00, четвер: 9.00-20.00, п'ятниця:
08.00-16.00, без перерви;
ЦНАП Ананьївської РДА – понеділок,середа,п'ятниця: 08.00-17.00; вівторок,
четвер: 08.00-20.00; субота: 08.00-14.00;
ЦНАП Арцизької РДА – понеділок, середа: 9.00-18.00; вівторок, четвер: 9.0020.00; п'ятниця: 9.00-17.00; субота: 9.00-15.00, без перерви;
ЦНАП Балтської РДА – понеділок, вівторок 8.00-17.15, середа, четвер: 8.00-20.00,
п'ятниця: 9.00 - 16.00, субота: 9.00-16.00, без перерви;
ЦНАП Березівської РДА – понеділок: 9.00-20.00; вівторок, середа, четвер: 9.0018.00; п'ятниця: 9.00-16.45, без перерви;
ЦНАП Біляївської РДА – понеділок, вівторок, середа, п′ятниця: 9.00-16.00; четвер:
9.00-20.00, без перерви;
ЦНАП Болградської РДА – понеділок, вівторок, середа, п’ятниця,
з 08:00 до 17:00, четвер з 08.00 до 20.00, без перерви;

6.

Номер телефону/факсу (довідки),
адреса електронної пошти та вебсайта ЦНАП

ЦНАП Великомихайлівської РДА – понеділок, середа, п’ятниця: 8.00 - 17.00;
вівторок, четвер: 8.00 - 20.00, cубота: 9.00 - 16:00, без перерви;
ЦНАП Захарівської РДА – понеділок, середа - 8.00 до 17.00 вівторок - четвер 8.00 до 20.00; п’ятниця – з 8.00 до 16.00 годин, субота: 9.00 - 16.00 без перерви;
ЦНАП Іванівської РДА – понеділок, п’ятниця: 9.00-20.00; вівторок, середа, четвер:
9:00-18:00; субота: 9.00-16.00, без перерви;
ЦНАП Ізмаїльської РДА – понеділок-четвер: 8.00- 17.15; п'ятниця: 8.00-16.00, без
перерви;
ЦНАП Кілійської РДА – понеділок, середа: 8.00-17.00; вівторок, четвер: 08.0020.00, п’ятниця, субота: 8.00-16.00, без перерви;
ЦНАП Кодимської РДА – понеділок - четвер: 8.00-20.00; п'ятниця,субота: 08.0016.00, без перерви;
ЦНАП Лиманської РДА – понеділок,вівторок, середа, п'ятниця: 8.00-17.00, четвер:
08.00-20.00, без перерви;
ЦНАП Любашівської РДА – понеділок, середа: 8.00-17.45, вівторок, четвер: 08.00 20.00; п'ятниця: 8.00-16.00; субота:09.00-16.00 без перерви;
ЦНАП Миколаївської РДА – понеділок - четвер: 8.00-17.00, п’ятниця: 9.00-17.00
без перерви;
ЦНАП Овідіопольської РДА – понеділок, середа, четвер, п'ятниця: 8.00-16.00;
вівторок: 8.00-20.00, без перерви;
ЦНАП Окнянської РДА – понеділок, вівторок: 8:00 до 17:15; середа, четвер: 8:00
до 20:00; п’ятниця 8:00 до 16:00; субота 9:00 до 16:00, без перерви;
ЦНАП Ренійської РДА – понеділок, вівторок, середа: 09.00-16.00; четвер: 09.0020.00; п’ятниця: 09.00-16.00, без перерви;
ЦНАП Роздільнянської РДА – понеділок-п'ятниця: 08.30-17.30, без перерви;
ЦНАП Савранської РДА – понеділок, середа, четвер, субота: 08.00-15.00; вівторок
08.00-20.00; п'ятниця: 09.00-16.00, без перерви;
ЦНАП Саратської РДА – понеділок-четвер: 8.00-17.15, п'ятниця: 08.00-16.00, без
перерви;
ЦНАП Тарутинської РДА – понеділок, середа, п'ятниця, субота: 08.00-15.00;
вівторок, четвер: 08.00-20.00, без перерви;
ЦНАП Татарбунарської РДА – понеділок , середа, п’ятниця: 09:00 - 18:00;
вівторок, четвер: 09.00 -20.00, без перерви;
ЦНАП Ширяївської РДА – понеділок, середа, четвер: 8:00 - 17:00; вівторок: 8.00 20.00, п’ятниця: 08.00-16.00, без перерви;
ЦНАП Авангардівської селищної ради – понеділок - четвер: 8.00 - 17.00; п’ятниця:
8.00 - 16.00, без перерви;
ЦНАП Красносільської сільської ради – понеділок, середа, четвер, п'ятниця:
09.00-16.00, вівторок: 09.00-20.00, без перерви;
ЦНАП Крижанівської сільської ради Лиманського району – понеділок - п'ятниця:
8.00-17.00, без перерви;
ЦНАП Куяльницької сільської ради – понеділок - четвер: 8.00-17.00; п’ятниця:
8:00-16.00 без перерви;
ЦНАП Таїровської селищної ради – понеділок-четвер: 9.00 – 17.00; п'ятниця: 9.0016.45, без перерви;
ЦНАП Фонтанської сільської ради - понеділок- п'ятниця: 8.00 – 17.00, без перерви.
Центр інтегрованих послуг, ВДАП у Малиновському районі, ВДАП у Київському районі,
ВДАП у Суворовському районі - (048) 705-55-55, http://omr.gov.ua/ru/essential/5577/;
ЦНАП Білгород-Дністровської МР – (04849) 3-60-38; (04849) 6-04-83,
http://cnap.bilgorod-d.gov.ua/;
ЦНАП Вилківської МР - (048) 43-3-10-52, (048) 43-3-26-22 (факс), https://vylkivskagromada.gov.ua/centr-nadannya-administrativnih-poslug-10-45-50-16-05-2019/
ЦНАП Ізмаїльської МР – (04841) 2-26-03, http://www.izmail-rada.gov.ua/ 2013-1024-06-00-07;
ЦНАП Подільської МР – (04862) 2-13-15, http://kotovsk-city.gov.ua;
ЦНАП Татарбунарської МР - (048)44-3-16-98,
http://tatarbunary.od.ua/index.php/tsentr-nadannya-admin-poslug
ЦНАП Теплодарської МР – (048) 783-10-03, http://trada.gov.ua/?page_id=69;
ЦНАП Чорноморської МР – (04868) 6-40-06, http://cmr.gov.ua/gromadyanam/cnap/;
ЦНАП Южненської МР – (048 423-30-11; (048) 423-30-12, http://yuzhny.gov.ua/;
ЦНАП Кілійської МР – (04843) 4-40-10, http://www.gorsovetkiliya.org.ua/?page_id=942;
ЦНАП Ананьївської РДА – (4863) 2-20-40, http://ananievrda.odessa.gov.ua/info/admnstrativni-poslugi/;
ЦНАП Арцизької РДА – (04845) 3-11-75, http://artsyzrda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Балтської РДА – (04866) 2-46-74, http://balta-rda.odessa.gov.ua/info/kontakti/;

ЦНАП Березівської РДА – (04856) 2-12-33, http://berezivkarda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Біляївської РДА – (04852) 2-53-95, http://bilyaivkarda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Болградської РДА – (04846) 4-05-11, http://bolgrad-rda.odessa.gov.ua;
ЦНАП Великомихайлівської РДА – (04859) 2-16-84, http://v-mihailivkarda.odessa.gov.ua/perelk-admnstrativnih-poslug/;
ЦНАП Захарівської РДА – (04860) 9-41-04, http://zaharivkarda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Іванівської РДА – (048-54) 3-13-88, http://ivanivka-rda.odessa.gov.ua/centrnadannya-admnstrativnih-poslug/;
ЦНАП Ізмаїльської РДА – (04841) 7-26-76, http://izmailrda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Кілійської РДА – (04843) 4-31-58, http://kiliya-rda.odessa.gov.ua/info/snap;
ЦНАП Кодимської РДА – (04867) 2 66 98, http://kodimarda.odessa.gov.ua/info/kodima-centr-nadannya-admnstrativnih-poslug/;
ЦНАП Лиманської РДА – (04855) 9-84-48, http://lymanskrda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Любашівської РДА – (04864) 2-62-61, http://lybashivkarda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Миколаївської РДА – (04857) 2-21-43, http://mikolaivkarda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi1/;
ЦНАП Овідіопольської РДА – (04851)31235; (04851)31235, http://ovidiopolrda.odessa.gov.ua/info/centr-nadannya-admnstrativnih-poslug1/;
ЦНАП Окнянської РДА – (04861)2-19-28, http://krasnooknrda.odessa.gov.ua/info/centr-nadannya-admnstrativnih-poslug/;
ЦНАП Ренійської РДА – (04840) 4-02-04, 4-20-59, http://reni-rda. odessa.gov.ua;
ЦНАП Роздільнянської РДА – (04853) 5-03-08, 3-15-98, http://rozdilnarda.odessa.gov.ua/info/centr-nadannya-admnstrativnih-poslug/;
ЦНАП Савранської РДА – (04865) 3-13-79, http://savranrda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Саратської РДА – (04848) 2-29-01, : http://saratarda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Тарутинської РДА – (04847) 4-04-64, http://tarutinorda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Татарбунарської РДА – (04844) 3-37-00, http://tatarbunarrda.odessa.gov.ua/info/admnstrativn-poslugi/;
ЦНАП Ширяївської РДА – (04858) 2-11-44; (04858) 2-24-51, http://shiryaivorda.odessa.gov.ua/info/centr-nadannya-admnstrativnuh-poslug;
ЦНАП Авангардівської селищної ради – (048) 740-16-49,
http://avangard.odessa.gov.ua;
ЦНАП Красносільської сільської ради – (048) 752-97-81; (048) 752-97-82; (048)
752-97-83; (048) 752-97-85, http://krasnosilska.gromada.org.ua;
ЦНАП Крижанівської сільської ради Лиманського району – http://kryzhanivskarada.gov.ua;
ЦНАП Куяльницької сільської ради – (048) 622-35-05;
ЦНАП Таїровської селищної ради – (048) 79-3-04-09, https://tairovskagromada.gov.ua;
ЦНАП Фонтанської сільської ради - https://fontanska-rada.gov.ua/, https://fontanskarada.gov.ua/.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
7.
8.

Закони України
Акти Кабінету Міністрів України

Закони України «Про дорожній рух», «Про адміністративні послуги»
Постанови Кабінету Міністрів України:
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 засобів та мопедів»;
від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які
надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та
Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»
Умови отримання адміністративної послуги

9.

Підстава для одержання
адміністративної послуги

Заява суб’єкта звернення;
результати огляду транспортного засобу фахівцями експертної служби МВС
(крім випадків реєстрації нових транспортних засобів, перереєстрації

10.

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

11.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Платність (безоплатність) надання
адміністративної послуги
Нормативно-правові акти, на
підставі яких стягується плата

12.
12.1.

12.2.

12.3.
13.
14.

Розмір та порядок внесення плати
(адміністративного збору) за
платну адміністративну послугу
Розрахунковий рахунок для
внесення плати
Строк надання адміністративної
послуги
Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної послуги

15.

Результат надання
адміністративної послуги

16.

Способи отримання відповіді
(результату)

транспортних засобів у зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб,
прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками
транспортних засобів, установлення газобалонного обладнання, видачі
тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування та/або
розпорядження транспортними засобами, вибракування їх у цілому)
Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:
заяву;
документ, що посвідчує особу;
документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через
уповноваженого представника)
документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення,
митного оформлення транспортного засобу;
документ, де зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації
транспортного засобу);
документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим
вимогам безпеки дорожнього руху;
платіжні документи (платіжні доручення) з кодом проведеної операції або
відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції
(реквізити платежу) про внесення плати в будь якій формі, який можливо
перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою:
https://check.gov.ua, які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за
бланкову і спеціальну продукцію
Суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб'єкта
надання адміністративної послуги або через ЦНАП м. Одеси та Одеської області
повний пакет документів у паперовому вигляді, необхідних для отримання
адміністративної послуги *
Платна
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
міграційної служби, і розміру плати за їх надання»
148 гривнь 63 копійки (розмір плати за надання послуги наведено без урахування
податку на додану вартість та вартості бланка і номерних знаків)
р/р UA438201720355189002001101361; МФО 820172; код ЄДРПОУ 43611850
Протягом робочого дня з моменту одержання заяви
Подання до суб'єкта надання адміністративної послуги неповного пакету
документів або недійсних (фіктивних) документів;
невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного
засобу із зазначеними у поданих документах;
у 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
заборону на зняття з обліку та/або перереєстрацію;
власник ТЗ перебуває в Єдиному реєстрі боржників
Видача свідоцтва про реєстрацію колісного транспортного засобу, та номерних
знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та
номерних знаків для разових поїздок або надання листа з обґрунтуванням причин
відмови в наданні адміністративної послуги
Особисте звернення суб’єкта звернення або уповноваженої ним особи до суб’єкта
надання адміністративної послуги

Примітка:
* адміністративна послуга надається через ЦНАП м. Одеси та Одеської області у випадках реєстрації нових транспортних
засобів, перереєстрації транспортних засобів у зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи
по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, установлення газобалонного
обладнання, видачі тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування та/або розпорядження
транспортними засобами, вибракування їх у цілому

