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Щодо розгляду запиту 
на публічну інформацію

Державна служба України з безпеки на транспорті розглянула Ваш запит на 
публічну інформацію від 14 квітня 2021 року, який зареєстрований в 

Укртрансбезпеці 14 квітня 2021 року за № 222/п/0/6-21 щодо надання інформації 
стосовно методики зважування великовагових транспортних засобів, та в межах 

компетенції повідомляє.
Відповідно до пункту 1 статті 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.
Враховуючи вищезазначене, даний запит розглянуто відповідно до Закону 

України «Про інформацію».
Отже, на сьогоднішній день зазначена у вашому запиті Методика виконання 

вимірювань поосьових навантажень та маси вантажних транспортних засобів у русі, 
розроблена Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом 

Державної служби автомобільних доріг України, затверджена заступником голови 

Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор), атестована у 

відповідності з ГОСТ 8.010-99 Національним науковим центром «Інститут 
Метрології», свідоцтво про атестацію № 02-84-08 втратила чинність.
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Проте, відповідна методика, якою мали керуватися територіальні органи 

Укртрансбезпеки під час проведення габаритно-вагового контролю 

Мінекономрозвитку не затверджена.
Але, оскільки за змістом статей 4 і 29 Закону України «Про дорожній рух», 

статті 33 Закону України «Про автомобільні дороги» визначення порядку 

здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд 

автомобільними дорогами загального користування віднесено до компетенції 
Кабінету Міністрів України, і такий механізм здійснення габаритно-вагового 

контролю великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів визначено 

Порядком 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 27.06.2007 № 879, ним і керуються територіальні органи Укртрансбезпеки.
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