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ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 
тел. 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06 
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Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами 

 (без складання іспиту) 
 

1. 
Порядок і спосіб їх 

подання 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 
особу.   

Обмін посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, 
проводиться незалежно від зареєстрованого місця 
проживання чи перебування особи. 

 
2. 

Перелік документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної послуги 

1. Заява встановленого зразка. 
2. Паспорт громадянина України (ІD – паспорт надається 
разом з витягом з ЄДР або довідкою про реєстрецію місця 
проживання (додаток 13) (копія). 
Для іноземців – документ, який дає право на проживання  в 
Україні (посвідка у формі картки надається разом з 
витягом з ЄДР або довідкою про реєстрацію місця 
проживання  (додаток 13) (копія). 
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (у разі його відсутності в базах даних 
МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків, повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) 
(копія).  
4. Посвідчення водія. 
5. Медична довідка щодо придатності до керування 
транспортним засобом встановленого зразка. 
6. Документ про заміну особистих даних (прізвище, ім’я та 
по батькові) - у разі їх заміни (копія).  
7. Платіжний документ (квитанція), яка засвідчує оплату 
за бланкову продукцію. 
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Примітка: копії звіряються з оригіналами. 

3. 

Платність 
(безоплатність) 

надання адміністративної 
послуги 

Платно: 219,00 гривень.  
Реквізити: 
Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Полтавській 
області (філія ГСЦ МВС) 
код ЗКПО 43611865,  
рахунок: UA818201720355159002001139619,  
банк: Держказначейська служба України, м. Київ,  
Призначення платежу: *;175342;1411004;01; РНОКПП 
особи; обмін посвідчення водія; ПІБ;* Без ПДВ 

 
4. 

Строк надання 
адміністративної послуги 

Протягом 1робочого дня, у разі необхідності проведення 
додаткових перевірок до 5 робочих днів 

5. 

Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної  

послуги 

1. Подання документів неналежною особою; 
2. Подання документів не в повному обсязі або подання 
документів, оформлення яких не відповідає вимогам 
законодавства; 
3. Особа перебуває у розшуку, або подані документи ним 
знаходяться в розшуку чи мають ознаки підробки 
оформлення яких не відповідає вимогам законодавства; 
4. Виявлення факту, що особа позбавлена або обмежена у 
праві керування транспортними засобами; 

5. В поданих особою документах або Єдиному 
державному демографічному реєстрі відсутні відомості 
щодо реєстрації місця її проживання; 
6. При обміні посвідчення водія, виданого особі вперше, 
після закінчення строку його дії  - у разі вчинення особою 
протягом двох років з дня видачі вперше посвідчення 
водія трьох і більше адмінінстративних правопорушень у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Обмін 
такого посвідчення здійснюється із складанням 
теоритичного та практичного іспитів у сервісному центрі 
МВС.  

6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача посвідчення водія на право керування 
транспортним засобом або мотивована відмова в його 
видачі 

7. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 
Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 

особу 

8. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови 
надання адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про дорожній рух»; 
2. Закон України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 
3. Закон України «Про адміністративні послуги»;  
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 
року № 47 «Про затвердження зразків національних та 
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних 
для реєстрації транспортних засобів»;  
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 травня 
1993 року № 340 «Про затвердження Положення про 
порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до 
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керування транспортними засобами»;  
6. Постанова 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»; 
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами 
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та 
Державної міграційної служби платних послуг»; 
8. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 
грудня 2009 року № 515 «Інструкція про порядок 
приймання іспитів для отримання права керування 
транспортними засобами та видачі посвідчень водія». 

9. 
Відповідальний за 

виконання 
 

Регіональний сервісний центр  ГСЦ МВС в Полтавській 
області (філія ГСЦ МВС) 
38751, Полтавська область, с. Розсошенці,  
вул. Кременчуцька, 2В 
тел. (0536) 77-33-23 
e-mail: tsc5342@pol.hsc.gov.ua 
веб-сайт: http://pol.hsc.gov.ua/ 

 
 
 

  
 

 




