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№ послуги 
за 

переліком  

Найменування 
послуги  

Одиниця 
виміру  

Вартість послуг 
(грн.)  

I  II  III  IV  

1  

Державний технічний 
огляд:   

За один транспортний 
засіб     

- автомобілів, автобусів,     12,0  
- мототранспорту та 
причепів;     8,0  
огляд транспортних засобів 
під час реєстрації, 
перереєстрації, зняття з 
обліку, видачі дозволу на 
переобладнання або заміни 
номерного агрегату, 
оформлення допуску до 
перевезення небезпечних 
вантажів:        

- автомобілів, автобусів,     11,0  
- мототранспорту та причепів 
    7,0  

2  

Оформлення реєстраційних 
документів і документів на 
право керування 
транспортними засобами  

За оформлення одного 
комплекту документів  15,0  

3  

Оформлення свідоцтв про 
підготовку водіїв 
транспортних засобів, що 
перевозять небезпечні 
вантажі   

За оформлення одного 
свідоцтва  11,0  

4  

Перевірка із застосуванням 
діагностичного обладнання і 
контрольно-вимірювальних 
приладів відповідності 
технічного стану 
транспортних засобів 
вимогам безпеки дорожнього 
руху  

За перевірку одного 
транспортного засобу  45,0  

5  

Перевірка з видачею 
екологічної картки двигунів 
транспортних засобів на 
вміст шкідливих речовин у 
відпрацьованих газах  

Перевірка з видачею 
картки на один 

транспортний засіб  15,0  

6  

Оформлення свідоцтв про 
допуск транспортних засобів 
до перевезення небезпечних 
вантажів  

За оформлення одного 
свідоцтва  39,0  

7  

Проведення оцінки вартості 
транспортного засобу або 
номерного вузла та агрегату 
з видачею відповідних 
документів   

За проведення оцінки 
одного транспортного 

засобу  117,0  

8  

Зберігання транспортних 
засобів на спеціальних 
майданчиках і стоянках 
Державтоінспекції:  

За зберігання одного 
транспортного засобу     

  - за першу добу;    18,0  

  - за кожну наступну добу    10,0  

22  

Виготовлення номерних 
знаків для транспортних 
засобів  

За виготовлення одного 
комплекту  91,50  

23  
Реєстрація (перереєстрація) 
транспортних засобів   

За реєстрацію одного 
транспортного засобу  12,0  

24  

Приймання іспитів з Правил 
дорожнього руху, 
затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 
10.10.2001 № 1306 (далі - 
Правила дорожнього руху) та 

З одного кандидата за 
кожний іспит  13,0  
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навичок керування 
транспортними засобами   

25  

Приймання іспитів у водіїв на 
право керування 
транспортними засобами з 
небезпечними вантажами   

З одного кандидата за 
кожний іспит  19,0  

26  

Обстеження 
новостворюваних навчальних 
закладів з підготовки водіїв 
на відповідність 
установленим вимогам та 
оформлення документів, 
пов'язаних із здійсненням 
підготовки водіїв  

За одне обстеження 
одного закладу  638,0  

27  

Підготовка та видача 
технічних умов на 
обладнання технічними 
засобами регулювання 
дорожнього руху окремих 
ділянок автомобільних доріг, 
вулиць і залізничних 
переїздів під час виконання 
ремонтно-будівельних та 
інших робіт, крім аварійних  

За один комплект 
технічних умов для однієї 

ділянки  118,0  

28  

Надання допомоги в 
розробленні проектів і схем 
організації дорожнього руху 
на автомобільних дорогах, 
вулицях і залізничних 
переїздах   

За надання допомоги в 
розробленні одного 
проекту або схеми  80,0  

29  

Перевірка проектної 
документації на відповідність 
наданим технічним умовам та 
нормативно-правовим актам 
з безпеки дорожнього руху  

За перевірку одного 
комплекту документації  175,0  

30  

Розроблення технічних умов 
на:   

За розроблення одного 
комплекту технічних 
умов на один об'єкт     

- будівництво 
автокооперативів, 
автостоянок, пунктів 
технічного обслуговування 
транспортних засобів, споруд 
торговельно-побутового 
призначення та інших 
об'єктів дорожньої 
інфраструктури, 
установлення рекламних 
носіїв тощо;     134,0  
- реконструкцію та 
капітальний ремонт 
автокооперативів, 
автостоянок та інших об'єктів 
дорожньої інфраструктури;    93,0  
- будівництво та 
реконструкцію 
автозаправних станцій, 
залізничних переїздів, 
комплексів дорожнього 
сервісу     155,0  

31  

Розроблення комп'ютерних 
макетів та організація 
виготовлення інформаційно-
вказівних та дорожніх знаків 
індивідуального 
проектування відповідно до 
вимог державних стандартів 
та технічних умов   

За розроблення одного 
макету  92,0  
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32  

Підготовка умов та 
визначення маршрутів руху 
транспортних засобів для 
підприємств та власників, 
діяльність яких пов'язана з 
перевезенням пасажирів  

За визначення одного 
маршруту  324,0  

33  

Проведення експертної 
оцінки технічних умов на 
перевезення небезпечних 
вантажів на відповідність 
правилам, нормам і 
стандартам забезпечення 
безпеки дорожнього руху  

За експертну оцінку 
одного комплекту 
технічних умов  95,0  

34  

Оформлення та видача 
дозволів і погоджень на:  

За видачу одного 
дозволу (погодження)     

- установлення і 
використання на 
транспортних засобах 
спеціальних звукових і/або 
світлових сигнальних 
пристроїв синього або 
жовтого кольору;     25,0  
- на перевезення 
великогабаритних, 
великовагових, небезпечних 
та спеціальних вантажів    71,0  

35  

Надання практичної 
допомоги з питань 
приведення матеріально-
технічної бази та 
документації у відповідність 
до встановлених вимог 
провадження 
підприємницької діяльності, 
пов'язаної з реалізацією 
транспортних засобів  

За надання допомоги 
одній установі, закладу, 

організації  513,0  

36  

Перевірка відповідності 
документів, пов'язаних з 
наданням права на 
розміщення реклами та 
рекламних носіїв на 
транспортних засобах 
установленим правилам, 
нормам, стандартам з 
безпеки дорожнього руху   

За перевірку одного 
комплекту документів 

або погодження  38,0  

37  

Оформлення технічних умов 
на переобладнання 
транспортного засобу   

За оформлення одного 
комплекту документів  160,0  

38  

Проведення перевірки 
автомобілів, причепів 
(виготовлених самостійно) на 
відповідність вимогам 
безпеки дорожнього руху, 
нормам і стандартам з 
оформленням відповідних 
документів  

За перевірку одного 
транспортного засобу  90,0  

39  

Оформлення дозволу на 
заміну номерного агрегату 
транспортного засобу   

За оформлення одного 
дозволу  98,0  

40  

Розроблення комп'ютерних 
макетів та організація 
виготовлення номерних 
знаків транспортних засобів, 
які виготовляються на 
індивідуальне замовлення їх 
власників, і касет для 
номерних знаків:   

За розроблення одного 
макету для одного 

комплекту номерних 
знаків     

- 3 символи;    300,0  
- кожний наступний (до 8 
символів);    90,0  

- графічний елемент    500,0  



Скачано с сайта отдела безопасности ЗАО СК ВУСО  http://vuso.at.ua/ 
 

Скачано с сайта отдела безопасности ЗАО СК ВУСО  http://vuso.at.ua/ 
 

4 

41  

Підготовка документів та 
оформлення висновку про 
подальшу експлуатацію 
транспортного засобу, 
ідентифікаційні номери 
кузова (рами) якого 
підроблені або який 
розшукується 
правоохоронними органами 
іноземних держав  

За оформлення одного 
висновку  83,0  

42  

Надання в користування 
систем спостереження за 
рухом транспортних засобів 
суб'єктам підприємницької 
діяльності, що перевозять 
небезпечні вантажі, з метою 
їх захисту від незаконного 
заволодіння та запобігання 
надзвичайним ситуаціям  

За добу користування 
системою  96,0  

43  

Доставка, зокрема з 
використанням спеціальних 
транспортних засобів, 
затриманих або технічно 
несправних транспортних 
засобів до місця зберігання 
(за 1 км)  

За доставку одного 
транспортного засобу  10,0  

44  

Проведення перевірки даних 
(з видачею в разі потреби 
відповідної довідки) про 
реєстрацію (перереєстрацію) 
транспортного засобу або 
його перебування в розшуку, 
установлення року 
виготовлення транспортного 
засобу, справжності 
реєстраційних документів, 
підтвердження факту 
придбання (митного 
оформлення) транспортного 
засобу та надання іншої 
інформації про транспортний 
засіб  

За проведення однієї 
перевірки одного 

транспортного засобу  39,0  

45  

Проведення перевірки даних 
про реєстрацію 
(перереєстрацію) 
транспортного засобу або 
його перебування в розшуку, 
установлення року 
виготовлення транспортного 
засобу, справжності 
реєстраційних документів, 
підтвердження факту 
придбання (митного 
оформлення) транспортного 
засобу та надання іншої 
інформації про транспортний 
засіб з використанням 
можливостей Національного 
центрального бюро Інтерполу 
та обліку правоохоронних 
органів іноземних держав (з 
видачею в разі потреби 
відповідної довідки)  

За проведення перевірки 
одного транспортного 

засобу за одним запитом  49,0  

46  

Проведення перевірки даних 
(з видачею в разі потреби 
відповідної довідки) про 
видачу або вилучення 
посвідчення водія, допуск 
водія до перевезення 
небезпечних вантажів, 
причетність до дорожньо-
транспортної пригоди, 
скоєння порушень Правил 
дорожнього руху  

За проведення однієї 
перевірки щодо однієї 

особи  39,0  
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47  

Оформлення документів, 
пов'язаних з придбанням або 
реалізацією транспортних 
засобів та кузовів (рам)  

За оформлення одного 
документа  29,0  

48  

Реалізація учасникам 
дорожнього руху продукції 
Державтоінспекції, перелік 
якої встановлюється МВС  

За реалізацію одиниці 
або комплекту продукції  

Ціни 
визначаються 
відповідно до 

постанови КМУ 
від 31.01.92 

№ 47  

49  

Обстеження з виїздом на 
місце території або окремих 
ділянок автомобільних доріг, 
вулиць і залізничних 
переїздів, на яких планується 
проведення ремонтно-
будівельних та інших робіт, 
розміщення об'єктів 
дорожньої інфраструктури, 
автокооперативів, споруд 
дорожнього сервісу, 
установлення рекламних 
носіїв тощо  

За одне обстеження 
однієї ділянки  177,0  

50  

Виїзд на місце стоянки 
транспортного засобу для 
проведення його технічного 
огляду  

За один транспортний 
засіб  56,0  

51  

Доставка на замовлення 
реєстраційних документів та 
номерних знаків за 
зазначеною замовником 
адресою  За одне замовлення  84,0  

52  

Надання навчальним 
закладам, які здійснюють 
підготовку водіїв, 
консультаційної допомоги з 
питань розроблення 
документації, створення 
відповідної навчальної бази, 
удосконалення підготовки 
водіїв тощо  

За надання консультації 
одному навчальному 

закладу  248,0  

53  

Обстеження підприємств, 
установ та організацій усіх 
форм власності щодо 
відкриття автогосподарств та 
оформлення необхідних для 
цього документів  

За одне обстеження 
одного підприємства  266,0  

54  

Проведення обстеження 
суб'єктів господарювання 
щодо можливості їх 
уповноваження на перевірку 
технічного стану 
транспортних засобів під час 
державного технічного 
огляду  

За одне обстеження 
одного підприємства  310,0  

57  

Видача письмових довідок 
про розшук транспортних 
засобів в Україні та державах 
- учасницях СНД  За видачу однієї довідки  13,1  

59  

Надання поліграфічних та 
комп'ютерних послуг під час 
оформлення реєстраційних 
документів, посвідчень водія, 
дозволів та інших документів  

За надання однієї 
послуги  24,0  

60  

Оформлення та видача 
довідок про обставини 
дорожньо-транспортних 
пригод (крім випадків, 
передбачених 
законодавством)  За видачу однієї довідки  83,0  
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61  

Розроблення схеми 
нанесення 
кольорографічного 
пофарбування на транспортні 
засоби, обов'язкової схеми 
кріплення спеціальних 
сигналів та їх погодження  

За погодження однієї 
схеми  25,0  

64  

Виїзд до торговельних 
організацій (автосалонів), що 
здійснюють торгівлю 
транспортними засобами, з 
метою надання реєстраційних 
послуг безпосередньо в 
приміщеннях таких 
організацій  

За реєстрацію одного 
автомобіля 29 

    
За кожний додатковий 

автомобіль  10,0  

65  

Перевірка відповідності 
тонування скла автомобілів 
вимогам стандартів з 
видачею встановленого 
документа   

За видачу одного 
документа на один 
транспортний засіб  47,0  

66  

Фотографування або 
відеозапис місць дорожньо-
транспортних пригод, 
виявлених фактів 
протиправних дій, 
пошкоджених транспортних 
засобів   

Фотографування або 
відеозапис одного місця 
пригоди або одного ТЗ  62,0  

67  

Зберігання номерних знаків 
транспортних засобів, знятих 
з обліку для подальшого 
закріплення за іншими 
транспортними засобами 
цього ж власника  

Зберігання одного 
комплекту/за одну добу  3,0  

68  

Узгодження умов 
забезпечення безпеки 
перевезень під час 
здійснення нерегулярних 
пасажирських перевезень 
автобусами  

За узгодження одного 
маршруту  97,0  

69  

Супроводження патрульним 
транспортом 
Державтоінспекції 
автомобілів, автобусів, інших 
транспортних засобів та 
вантажів   

Супроводження одного 
транспортного засобу 

одним автомобілем 
супроводу за кожний 1 

км  9,0  

93  

Маркування автомобілів, 
установлення технічних 
пристроїв та систем для 
забезпечення захисту 
транспортних засобів від 
незаконного заволодіння  

За маркування одного 
транспортного засобу  77,0  

 

Актуально 
на 
01.02.2010 
года 

   


