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Про надання інформації

Державна служба України з безпеки на транспорті розглянула Ваші 
запити на отримання публічної інформації від 03 червня 2022 року, 
зареєстрований в Укртрансбезпеці 03 червня 2022 року за № 107/п/0/6-22                     

та від 03 липня 2022 року, зареєстрований в Укртрансбезпеці 04 липня 2022 

року за № 139/п/0/6-22 (далі – запити), та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» (далі – Закон), публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом. 
Відповідно до частини другої статті 6 Закону, обмеження доступу до 

інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких 

вимог: 
- виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності 

або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним 

правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або 

прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 

- розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
- шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес 

в її отриманні. 
Пунктом другим частини першої статті 22 Закону визначено, що 

розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у разі, якщо 
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інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим 

доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону. 
Згідно частини першої статті 5 Закону України «Про захист персональних 

даних», персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації 
про особу законом або відповідною особою. 

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про захист 
персональних даних», порядок доступу до персональних даних третіх осіб 

визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих 

даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог 
закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають                    

у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України 

«Про доступ до публічної інформації», крім даних, що отримує від інших 

органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення 

верифікації та моніторингу державних виплат. 
Положеннями частини четвертої статті 16 Закону «Про захист 

персональних даних» визначено, що у запиті зокрема зазначаються: прізвище, 
ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити 

документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - 

заявника); найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, 
посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження 

того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для 

юридичної особи - заявника); прізвище, ім’я та по батькові, а також інші 
відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої 
робиться запит. 

У зв’язку із прийняттям Указу Президента України від 24 лютого                      

2022 року за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, 
Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні, затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указу 

Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, Указу Президента 
України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану                                           

в Україні від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, також ураховуючи положення 

Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 

документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03 березня                              

2022 року № 2115-ІХ, керуючись статтею 13 Закону України «Про правовий 
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режим воєнного стану» щодо особливості дії нормативно-правових актів                      

в умовах воєнного стану повідомляємо, що Укртрансбезпекою з 25 лютого              

2022 року призупинено інформування про стан виконання актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади з питань розгляду звернень громадян та 
запитів на публічну інформацію, а також надання відповідей на листи та 
звернення підприємств, установ і організацій, запити на публічну інформацію, 
адвокатські запити, звернення громадян, що не стосуються воєнного стану, 
військової діяльності, надання медичної допомоги, евакуації населення тощо.

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану», в умовах воєнного стану особа, уповноважена на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не несе 
відповідальність, у тому числі кримінальну, за рішення, дії чи бездіяльність, 
негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які охоплюються 

виправданим ризиком, за умови, що такі дії (бездіяльність) були необхідні для 

відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного 

конфлікту. 
Також інформуємо, що Положенням про військово-транспотний 

обов’язок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2000 року № 1921 (далі – Положення), визначається порядок виконання 

військово-транспортного обов’язку для задоволення потреб Збройних Сил, 
інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’язку та 
Держспецтрансслужби (далі – військові формування) на особливий період 

транспортними засобами і технікою усіх типів і марок вітчизняного та 
іноземного виробництва, їх повернення під час демобілізації та компенсації 
шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення під час 
мобілізації. 

Дія цього Положення поширюється на центральні органи виконавчої 
влади, інші державні органи, місцеві держадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми 

власності, а також громадян - власників транспортних засобів. 
Абзацом першим пункту третього Положення передбачено, що під час 

мобілізації задоволення потреб військових формувань здійснюється шляхом 

безоплатного залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності на умовах повернення їх після 

оголошення демобілізації. 
Так, у Ваших запитах на отримання публічної інформації, висловлюється 

прохання у наданні переліку транспортних засобів (з наданням копій свідоцтв 

про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів), 
якими здійснюється господарська діяльність ПП «ПАРК» (код ЄДРПОУ 

24102067).

Надаємо інформацію із Єдиного комплексу інформаційних систем 

Укртрансбезпеки (далі – ЄКІС) станом на 06 липня 2022 року про кількість 
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транспортних засобів, які зазначені ПП «ПАРК» як засоби провадження 

господарської діяльності – 66 одиниць.
Відповідно до пункту 7 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та 
вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1001 (далі – Ліцензійні умови), 
визначений вичерпний перелік підтвердних документів, що додаються до заяви 

на отримання ліцензії, також цим пунктом зазначено форми відомостей, що 

додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, 
ліцензіатом. 

Зазначаємо, що надання інформації до органу ліцензування про стан 

рухомого складу з питань, зазначених у пункті 3 запитів, не передбачено 

Ліцензійними умовами. 
Водночас зазначаємо, що у період введеного в Україні правового режиму 

воєнного стану країна-окупант «російська федерація», окрім 

широкомасштабної збройної агресії, активізації ведення підривної діяльності                    
із використанням диверсійно-розвідувальних груп, застосовує різні форми 

ведення гібридної війни, зокрема, збирання інформації, якою володіють та 
розпоряджаються органи державної влади, кібератаки на офіційні вебсайти та 
сервери органів державної влади, інформацію про об’єкти критичної 
інфраструктури та залучених підприємств (установ, організацій) до 

забезпечення умов життєдіяльності населення, а також використання 

транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань 

відповідно до визначених завдань відновлення завданої військовою агресією 

шкоди. 
За результатами аналізу Ваших запитів, аналізу законодавства, яке 

наведене в даному листі, а також беручи до уваги введений в Україні правовий 

режим воєнного стану, Укртансбезпекою прийнято рішення про відмову                               

у наданні переліку транспортних засобів та документів (копій свідоцтв про 

реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів) 
відповідно частини другої статті 6 та частини першої статті 22 Закону, з метою 

забезпечення національної безпеки та оборони, оскільки шкода від  

оприлюднення (надання) такої інформації переважає суспільний інтерес                          
в її отриманні. 

Просимо з розумінням поставитись до того, що Укртрансбезпека діє лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією                     

та законами України.

Начальник Управління внутрішніх 

та зовнішніх комунікацій                                               Олександр СВИРИДЕНКО

Олена Шуба


