
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

(УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135

тел./факс: (044) 351-47-62, тел. (044) 351-47-66, (044) 351-44-31 (23), 351-47-98, 

Е-mail: contacx@xxxx.xxx.xx, сайт: dsbt.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 39816845 

____________________________________________________________________

від __________ 20 __ р. № _____________ На № ______________ від _________ 20__ р.

Володимиру Богатирю

foi+request-107333-

xxxxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua

Про розгляд запиту

Державна служба України з безпеки на транспорті розглянула Ваш  запит  
на отримання публічної інформації від 03 січня 2023 року, зареєстрований в 

Укртрансбезпеці 03 січня 2023 року за № 1/п/0/6-23 (далі – запит) про надання 

інформації та в межах компетенції повідомляє наступне.
Відповідно до пункту 28 Правил перетинання державного кордону 

громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 січня 1995 року № 57 (зі змінами) (далі - Правила), рішення про виїзд за 
межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, 
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також 

медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними 

транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури (далі – МІУ) або 

обласними, Київською міською військовими адміністраціями (далі – ОВА), які 
власноруч вносять інформацію про водіїв до Єдиного комплексу 

інформаційних систем Укртрансбезпеки (далі – ЄКІС). 
Відповідно до пункту 29 Правил, інформація про водіїв, транспортних 

засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів 

автомобільним транспортом (далі – ліцензіати), вноситься до відповідної  
інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі 
заявки ліцензіата безпосередньо самим ліцензіатом. 

У разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють 

перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги 

автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, а також водіїв 

ліцензіатів, через державний кордон здійснюється уповноваженими 
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службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил 

перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у 

відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Оскільки Укртрансбезпека не володіє даними про фактичний перетин 

кордону громадянами України, для отримання відповідної інформації про 

кількість осіб, які в 2022 році виїхали за кордон на підставі рішення 

відповідних органів та внесення їх даних до ЄКІС, не повернулись до України, 
яка кількість повернулась з перевищенням передбачених строків і яка змінила 
мету виїзду за кордон, рекомендуємо звернутись до Держприкордонслужби, яка 
може володіти інформацією про факт перетину кордону громадянами України. 

Оскільки відповідно до пункту 28 Правил, рішення про виїзд за межі 
України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, а також 

медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними 

транспортними засобами, приймається МІУ та ОВА, інформація про скасовані 
рішення може перебувати у їх розпорядників. 

Відповідно до пункту 29 Правил, у разі перевищення строків перебування 

осіб за кордоном, установлених цим пунктом, Укртрансбезпека може 
припинити доступ відповідного ліцензіата до ЄКІС на три місяці. 

Рішення про припинення доступу ліцензіата до ЄКІС приймається 

комісією, до складу якої можуть залучатися представники Мінінфраструктури 

та інших органів державної влади. 
У 2022 році комісією було прийнято рішення про припинення доступу 

двох ліцензіатів до ЄКІС строком на три місяці.
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