
Документи, які подаються державному адміністратору:

1. Заява    
2. Заявка,  у  якій  вказуються  заплановані  строки  проїзду  транспортного  засобу,

маршрут  руху,  геометричні  (висота,  ширина,  довжина)  і  вагові  (загальна  вага,  осьові
навантаження) параметри автотранспорту, інформація про вантаж, назва, адреса, телефон
перевізника та прізвище відповідальної за перевезення особи.   

3. Оригінали погоджувальних документів  з  власниками вулично-дорожньої  мережі,
залізничних  переїздів,  мостового  господарства  та  при  необхідності  служб  міського
електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв'язку.

4. Примітка.  Заява  та  документи,  що  додаються  до  неї,  подаються  державному
адміністратору  особисто  суб'єктом  господарювання  (керівником  юридичної  особи,
фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа
повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження (зразок документа на сайті).
Державний  адміністратор  перевіряє  документи,  що  посвідчують  особу  заявника  та
реєструє заяву і документи.

Додаткова iнформацiя:

Строк дії документа дозвільного характеру: Законом не встановлено.
Платність видачі документа дозвільного характеру : Платно
Розмір плати: 95грн.
Розрахунковий рахунок для внесення плати: 
р\р 31255272210010 в ГУДКУ в Харківській області
МФО: 851011 ЗКПО 14319053 
код підрозділу 20002142,
 код платежу 017021
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: 10 робочих днів
Погодження: якщо маршрут проходить вулицями населених пунктів.

Найменування  органу,  що  погоджує  документ  дозвільного  характеру): 
Управління  шляхового  господарства  Департаменту  будівництва  та  шляхового
господарства Харківської міської ради

Підстава  (Закон,  постанова,  наказ,  іш.): Постанова  КМУ  від  18.01.2001  №30  «Про
проїзд  великогабаритних  та  великовагових  транспортних  засобів  автомобільними
дорогами, вулицями та залізничними переїздами» (п.10)

Погодження: 
у разі коли висота великогабаритного транспортного засобу з вантажем або без нього від
поверхні дороги становить більш як 4,5 метра.

Найменування органу, що погоджує документ дозвільного характеру):

Енергослужба  ХКП  «Міськелектротранс»;  КП  «Міськсвітло»; 
Міські електричні мережі АК «Харківобленерго»; КП «Шляхрембуд".

Підстава  (Закон,  постанова,  наказ,  іш.): Постанова  КМУ  від  18.01.2001  №30  «Про
проїзд  великогабаритних  та  великовагових  транспортних  засобів  автомобільними
дорогами, вулицями та залізничними переїздами» (п.11)



Погодження: якщо габарити  великогабаритного  транспортного  засобу  перевищують  за
шириною  5  метрів,  за  довжиною  26  метрів,  за  висотою  4,5  метра,  а  загальна  маса
великовагового транспортного засобу перевищує 52 тонни, а маршрут,  проходить через
залізничні переїзди.

Найменування органу, що погоджує документ дозвільного характеру): 
Дистанції колії Південної залізниці (державна власність) або власниками переїздів (інші
форми власності), які є на маршруті руху, чи уповноваженими ними організаціями.

Підстава  (Закон,  постанова,  наказ,  іш.): Постанова  КМУ  від  18.01.2001  №30  «Про
проїзд  великогабаритних  та  великовагових  транспортних  засобів  автомобільними
дорогами, вулицями та залізничними переїздами» (п.12).


