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Щодо розгляду запиту

Державна служба України з безпеки на транспорті розглянула Ваш запит 
на публічну інформацію від 18 квітня 2021 року, надісланий на офіційну 

електронну адресу Укртрансбезпеки, щодо норм оснащення вогнегасниками 

громадський транспорт (автобуси, трамваї, тролейбуси) та повідомляє.
Згідно з пунктом 1 Положення про Державну службу України з безпеки на 

транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                             

від 11 лютого 2015 року № 103 (зі змінами), Укртрансбезпека є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує 
державну політику з питань безпеки на наземному транспорті. 

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до 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 вищевикладене, даний запит розглянуто відповідно до Закону 

України «Про інформацію».

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


2

Колісні транспортні засоби оснащуються вогнегасниками відповідно до 

Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року № 1128                      

(зі змінами).
Вимоги пожежної безпеки до пасажирських трамвайних вагонів і 

тролейбусів встановлено національними стандартами України ДСТУ 4706:2006 

«Тролейбуси. Вимоги пожежобезпеки та методи контролювання»                           

(далі – ДСТУ 4706:2006) та ДСТУ 4799:2007 «Вагони трамвайні пасажирські. 
Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання» (далі – ДСТУ 4799:2007).

Згідно з ДСТУ 4706:2006 тролейбус повинен бути оснащений двома 
порошковими  вогнегасниками з зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг,  
один з яких повинен знаходитися у відділенні водія. Якщо тролейбус складається із 
секцій, кількість вогнегасників, повинна бути не менше одного на кожну секцію.

Згідно з ДСТУ 4799:2007 трамвайний вагон повинен бути оснащений двома 
порошковими  вогнегасниками із зарядом вогнегасної речовини не менше ніж 5 кг,  
один з яких повинен знаходитися у відділенні водія. Якщо трамвайний вагон є 
зчленованим, то кількість вогнегасників повинна бути не менше одного на кожну  

секцію, у трамвайному потязі -  не менше одного на  кожний  вагон, крім того, що 

знаходиться у відділенні водія. 
Разом з тим зазначаємо, що статтею 24 Закону України «Про стандартизацію» 

(далі – Закон) національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них 

та розроблені національним органом стандартизації каталоги видаються, 
відтворюються та розповсюджуються національним органом стандартизації.

Відповідно до вимог статті 25 Закону забороняється повністю чи частково 

видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як 

офіційні видання будь-які національні стандарти, кодекси усталеної практики 

та розроблені національним органом стандартизації каталоги або їх частини на 
будь-яких носіях інформації без дозволу національного органу стандартизації 
чи уповноваженої ним особи.

Заступник Голови                                                                      Микита ЛАГУНІН

Світлана Применко 595 50 32
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