
Документи, які подаються державному адміністратору:

1. Заява;
2. Заява  (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);

3. Інформація щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв  транспортних засобів,
що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);

4. Інформація щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення
визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами підпункту
"б" пункту 9.1 розділу 9 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів (номер,
ким видано, дата видачі, строк дії);

5. Інформація  щодо  свідоцтва  про  підготовку  уповноваженого  з  питань  безпеки
перевезень  небезпечних  вантажів  автомобільними  дорогами  (номер,  ким  видано,  дата
видачі, строк дії);

6. Чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення
небезпечних  вантажів  на  випадок  настання  негативних  наслідків  під  час  перевезення
небезпечних вантажів

7. У разі  перевезення  небезпечних  речовин  або  виробів,  на  перевезення  яких
необхідне  додаткове  погодження  або  дозвіл  інших  компетентних  органів,  -  відповідні
копії цього погодження або дозволу, крім випадків, коли додаткове погодження або дозвіл
видається  на  підставі  погодження  дорожнього  перевезення  небезпечних  вантажів
Державтоінспекції МВС України

8. Примітка.  документ,  що підтверджує повноваження уповноваженої  особи, у разі
подання заяви представником перевізника

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
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005
№2806-IV (ст.4-1, п.1) 
Погодження: на транспортування отруйних речовин
Найменування  органу,  що  погоджує  документ  дозвільного  характеру): Державне
управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
Підстава  (Закон,  постанова,  наказ,  іш.):  постанова  КМУ від  20.06.1995  №440  «Про
затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,
використання,  захоронення,  знищення  та  утилізацію  отруйних  речовин,  у  тому  числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (п.5, частина друга).


