
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

foi+request-95761-

bf003d8af@dostup.pravda.com.ua

Державна служба України з безпеки на транспорті розглянула запит про 

надання публічної інформації Володимиру, який надійшов на офіційну 

електронну адресу Укртрансбезпеки 14 листопада 2021 року (вх. реєстраційний 

№ 481/п/0/6-21 від 15 листопада 2021 року) щодо методики виконання 

вимірювань поосьових навантажень та маси вантажних транспортних засобів у 

русі та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» публічною інформацією є 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. 
Отже, Ваш запит розглянуто згідно з Законом України «Про інформацію».
Одними з основних завдань Укртрансбезпеки, відповідно до Положення 

про Державну службу 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.

Заходи державного контролю, зокрема габаритно-ваговий контроль, 
здійснюються відповідно до 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 (далі –



 Порядок ГВК), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 червня 2007 року № 879 (далі – Постанова), Правил дорожнього руху, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року 

№ 1306 (далі – Правила).
Відповідно до пункту 3 Постанови дія 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, 
поширюється на вітчизняних та іноземних перевізників, що здійснюють 

перевезення вантажів на території України. 
Отже, габаритно-ваговому контролю підлягають всі 

великовагові/великогабаритні транспортні засоби не залежно від виду та 
фізичних властивостей вантажу. Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Порядку 

ГВК вимірювання (зважування) – процес визначення за допомогою 

вимірювального (зважувального) обладнання габаритно-вагових параметрів 

фактичної маси та навантаження на вісь (осі) транспортного засобу, що 

проводяться згідно з методикою, затвердженою спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у сфері метрології. 
На даний час відповідна методика, якою мали керуватися територіальні 

органи Укртрансбезпеки під час проведення габаритно-вагового контролю, 
Мінекономіки 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 ГВК, ним і 
керуються територіальні органи Укртрансбезпеки.
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