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Щодо розгляду запиту 

Державна служба України з безпеки на транспорті опрацювала запит на 
отримання публічної інформації Юрія Кізіма від 08 грудня 2020 року та 
повідомляє.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
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.
Абзацом другим частини сьомої статті 6 Закону України «Про автомобільний 

транспорт» (далі – Закон) визначено, що центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному 

транспорті, здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням автомобільними 
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перевізниками вимог законодавства, норм та стандартів на автомобільному 

транспорті.
Одними з основних завдань Укртрансбезпеки, відповідно до пункту 1 

Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103 (зі змінами) 
(далі – Положення), є реалізація державної політики з питань безпеки, зокрема, на 
автомобільному транспорті загального користування.

Згідно з підпунктом 15 пункту 5 Положення, Укртрансбезпека відповідно до 

покладених на неї завдань здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних 

засобів на автомобільних дорогах загального користування.
Відповідно до пункту 8 Положення, Укртрансбезпека здійснює свої 

повноваження безпосередньо, через утворені в установленому порядку 

територіальні органи.
Заходи державного контролю здійснюються відповідно до Порядку здійснення 

державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2006 року № 1567, Порядку 

здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд 

автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких 

перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 червня 2007 року № 879 (далі – Порядок № 879).

Згідно з пунктом 4 Порядку № 879 робота пунктів габаритно-вагового 

контролю в частині організації та проведення робіт із зважування транспортних 

засобів забезпечується Укртрансбезпекою, її територіальними органами, службами 

автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі і 
підприємствами, визначеними в установленому законодавством порядку.

Власники (балансоутримувачі) пунктів габаритно-вагового контролю 

здійснюють фінансування робіт (послуг) з їх утримання, обслуговування та 
забезпечення функціонування.

Запитувані габаритно-вагові комплекси перебувають на балансі Департаменту 

дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації. З огляду на 
зазначене, Укртрансбезпека не володіє і не зобов’язана відповідно володіти 

інформацією, щодо якої зроблено запит. 
Водночас, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 

інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути 

відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному 

розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік 

строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту 

належним розпорядником.
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Надсилаємо запит Юрія Кізіма від 08 грудня 2020 року для розгляду в межах 

компетенції та надання відповіді заявнику. 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. (тільки першому адресату).

Голова                                                                                  Єгор ПРОКОПЧУК

Вероніка Дедерко 595 50 32


