
ЗРАЗОК 

заповнення заяви на реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 

для фізичних осіб 

 

Додаток 2 

до Порядку відомчої реєстрації великотоннажних 

 та інших технологічних транспортних засобів 

 

 

Начальнику  

Управління Держпраці 

 у Полтавській області 

Щербаку С.Л. 

 

 

 

ЗАЯВА  

Від   

  

Паспорт  

 

Місце проживання 

 

 

Телефон 

 

 

Адреса стоянки великотоннажного та іншого технологічного 

транспортного засобу  

 

 

Просимо 

 

 

До заяви додаються такі документи: 

 

  

Найменування органу, який здійснює 

реєстрацію великотоннажних та 

інших технологічних транспортних 

засобів 
 

Прізвище імʼя по-батькові фізичної 

особи 
 

Зазаначається серія, номер, коли і ким 

виданий паспорт 
 

Вказується фактичне місце 

проживання фізичної особи  
 

Зазначається фактична адреса стоянки 

або місце його експлуатації 

Зняти з обліку у звʼязку із 

відчуженням технологічного 

транспортного засобу 

Зазначається перелік документів 

відповідно до пункту 34 Порядку 

Зазначається діючий номер телефону 



  

 

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: 

 

підпис якого______________________________ підтверджується.  

  

Керівник_______________________     ________________________  

                              (підпис)                               (ініціали та прізвище)  

 

Головний бухгалтер______________   _________________________ 

 

                                           (підпис)          (ініціали та прізвище)  

  

М.П. 

 ___  _______________ 20__ р.  

 

Вносяться марка та модель 

технологічного транспортного засобу. 

Наприклад:  «БЕЛАРУС-920» 

Вноситься рік випуску ТТЗ, вказаний 

на ідентифікаційній табличці заводу-

виробника або рік зібрання самостійно 

зібраних ТТЗ. У разі відсутності на 

табличці такої інформації вказується: 

«Інформація відсутня» 

Назва (вид) ТТЗ. Наприклад: Трактор 

колісний 

Вноситься країна, в якій виготовлений 

ТТЗ (у разі наявності інформації) 

Вноситься індетифікаційний номер 

ТТЗ, який присвоїв завод-виробник, 

або індетифікаційний номер, 

присвоєний уповноваженою 

юридичною особою 

Вказується дата заповнення Заяви 

Ззаначається уповноважена власником 

технологічного транспортного засобу 

особа за його дорученням, посвідченим 

у встановленому порядку. 
 



Службові позначки 

 

Видано (здано): 1. Номерний знак N ________________ серія ____ 

 

                            2. Свідоцтво про реєстрацію N ______ серія _____  

 

Посадова особа ____________  ______________________________  

                                    (підпис)          (посада, ініціали та прізвище)  

 

___  ______________ 20__ р. 

 

_______________  

* Також у дужках зазначається  латинська літера "V",  знак  

рівності та об'єм двигуна великотоннажного та іншого  

технологічного транспортного засобу.  

 

 

  

  

  

 

Графа 

заповнюється органом, що 
здійснює реєстраційні дії стосовно 

великотоннажних та інших 

технологічних транспортних 

засобів! 
 


