ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __________________ 2017 р. № _____

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня
1992 р. № 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного
посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних
засобів" (ЗП України, 1992 р., № 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2012 р.,
№ 24, ст. 910; 2013 р., № 19, ст. 646; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 90,
ст. 3041; 2016 р., № 16, ст. 644):
1) слова "(найменування інспекції)" виключити;
2) слово
"Держсільгоспінспекції"
замінити
словом
"Держпродспоживслужби", а цифри "105 х 70" замінити цифрами "105 х 140".
2. У Положенні про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р.
№ 217 (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р.,
№ 28, ст. 938, № 92, ст. 3115; 2010 р., № 74, ст. 2625; 2011 р., № 85, ст. 3102;
2014 р., № 89, ст. 2552):
1) у пункті 3 слова "державною інспекцією сільського господарства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах
(далі – державна інспекція сільського господарства)" замінити словами
"територіальними органами Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Головні управління
Держпродспоживслужби)";
2) у пункті 7 слова "району (міста)" виключити;
3) у пункті 14 слова "в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, районах" виключити;
4) у пунктах 17, 23 слово "відповідної" замінити словом "відповідного";
5) пункт 24-1 виключити;
6) у пункті 26 слова ", які керували машинами протягом останніх 12
місяців," виключити;
7) в абзаці першому пункту 29 речення "У разі відсутності такого
диплома (свідоцтва) або запису в ньому про вивчення машин відповідної
категорії, як виняток, дозвіл на їх керування надається на підставі довідки,
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виданої підприємством (організацією), яка підтверджує роботу на машинах цих
категорій." виключити.
8) у пункті 31 слово "Держсільгоспінспекція" замінити словом
"Держпродспоживслужба";
9) у пунктах 31, 32 слова "Республіки Крим і областей" виключити;
10) у тексті Положення слова "державна інспекція сільського
господарства" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "Головне
управління Держпродспоживслужби" у відповідному відмінку і числі;
11) у додатку 1 до Положення слова "державної інспекції сільського
господарства"
замінити
словами
"Головного
управління
Держпродспоживслужби";
3. У Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних
шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р.
№ 694 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1739; 2011 р., № 61, ст.
2435, № 85, ст. 3102; 2012 р., № 95, ст. 3849; 2014 р., № 89, ст. 2552):
1) у пункті 2 слова "державними інспекціями сільського господарства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах
(далі – інспекції)" замінити словами "територіальними органами Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (далі – Головні управління Держпродспоживслужби)";
2) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Машина реєструється протягом семи днів на підставі зареєстрованої в
установленому порядку державним інспектором заяви власника або
уповноваженої ним особи, у разі, коли документи, що додаються до заяви,
подані у повному обсязі."
3) підпункт 5 пункту 8 викласти у такій редакції:
"5) суб'єкт господарювання, який здійснює оптову або роздрібну
торгівлю машинами, що включений до Єдиного реєстру, держателем якого є
Держпродспоживслужба, може їх не реєструвати за умови оформлення в
установленому порядку актів прийняття-передачі (додаток 1) (якщо це
стосується підприємства-виробника) або договорів купівлі-продажу (якщо це
стосується іншого суб'єкта господарювання). Такі суб'єкти під час продажу
машин видають власникові номерний знак "Транзит" (додаток 3), строк дії
якого становить 10 діб.
Власник машини, що придбана у зазначених суб'єктів, подає для
реєстрації оригінал акта прийняття-передачі машини та/або договору купівліпродажу і номерний знак "Транзит".";
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5) в абзаці другому пункту 13 слова ", а також підтвердження факту
опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату
реєстраційного документа та номерного знака" виключити;
6) підпункт 5 пункту 15 виключити;
7) у тексті Порядку:
слово "Держсільгоспінспекція" в усіх відмінках замінити словом
"Держпродспоживслужба" у відповідному відмінку;
слово "інспекція" в усіх відмінках і формах числа замінити словами
"Головне управління Держпродспоживслужби" у відповідному відмінку і числі;
8) у додатку 1 до Порядку слова "державній інспекції сільського
господарства"
замінити
словами
"Головному
управлінні
Держпродспоживслужби";
4. У тексті Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі
транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають
ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 листопада 2009 р. № 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р.,
№ 87, ст. 2939; 2010 р., № 80, ст. 2826; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2012 р., № 91,
ст. 3674; 2013 р., № 29, ст. 992; 2015 р., № 90, ст. 3043, № 93, ст. 3169; 2016 р.,
№ 56, ст. 1941), слово "Держсільгоспінспекція" в усіх відмінках замінити
словом "Держпродспоживслужба" у відповідному відмінку.
5. У тексті додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2009 р. № 1259 "Деякі питання видачі посвідчень трактористамашиніста" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 92, ст. 3115; 2010 р., № 74,
ст. 2625; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2012 р., № 95, ст. 3849) слово
"Держсільгоспінспекції" замінити словом "Держпродспоживслужби".
_____________________________

