
ЕКАБІНЕТ ПЕРЕВІЗНИКА
подання органу ліцензування документів в електронній формі

ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ



АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ УКРТРАНCБЕЗПЕКИ
ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ПОДАНІ ЗАЯВИ НА
ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ У 2016 РОЦІ

СУМА КОШТІВ,
ПЕРЕРАХОВАНИХ

ДО ДБУ

Прийнято рішення
щодо видачі ліцензії

Прийнято рішення щодо
залишення заяв
без розгляду

Прийнято рішення
щодо анулювання

Прийнято рішення щодо
відмови у видачі ліцензії

9 736 826
10 0196700

3058

208
53



РОЗПОДІЛ ДОЗВОЛІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МІНІСТРІВ ТРАНСПОРТУ (ЄКМТ) НА 2017 РІК

перевізників подали документи 
перевізників отримали

дозволи ЄКМТ

910

автомобільних
транспортних засобів

8557
видано дозволів ЄКМТ

3435

807



Міжнародні вантажні перевезення

687529 дозволів

33 798 925 грн.

Міжнародні пасажирські нерегулярні перевезення

4024 дозволів

425 256 грн.

Міжнародні пасажирські регулярні перевезення

6700 дозволів

1 321 493грн.

ДОЗВОЛИ НА ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖІВ У 2016 РОЦІ

698029
виданих дозволів, шт

Сума коштів, перерахованих
до ДБУ, грн.

35 545 674



ЕКАБІНЕТ ПЕРЕВІЗНИКА

КАБІНЕТ МАЄ

НАСТУПНІ

ВКЛАДКИ

ДАНІ ПРО ПЕРЕВІЗНИКА

ЗАЯВИ/ПОВІДОМЛЕННЯ

ЛІЦЕНЗІЯ

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

ПЕРСОНАЛ

ДОЗВОЛИ

ШТРАФИ



Вкладка «ДАНІ ПРО ПЕРЕВІЗНИКА»
- актуальна інформація про перевізника
(найменування, реєстраційні дані,
контактна інформація тощо)

ЕКАБІНЕТ ПЕРЕВІЗНИКА

Вкладка «ЗАЯВИ/ПОВІДОМЛЕННЯ»
- журнал заяв та повідомлень
з вказівкою статусу розгляду

Вкладка «ЛІЦЕНЗІЯ»
- актуальна інформація про ліцензію, види господарської діяльності,
а також надає можливість вносити зміни в існуючу ліцензію
(розширення, звуження, анулювання, перелік ТЗ)
або формувати заяву на нову ліцензію 



Вкладка «ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ»
- перелік транспортних засобів перевізника із
відповідними статусами та функціоналом, надає
можливість вносити зміни в перелік перевізникам

ЕКАБІНЕТ ПЕРЕВІЗНИКА

Вкладка «ПЕРСОНАЛ»
- актуальна інформація про кваліфікацію та наявність
персоналу перевізника. Інформація про персонал повинна
відображатись лише за умови ведення господарської діяльності,
що потребує наявності відповідних спеціалістів згідно
з ліцензійними умовами та надає можливість додати
відомості про зміну персоналу



Вкладка «ДОЗВОЛИ»
- актуальна інформація про одноразові дозволи на  здійснення
перевезень пасажирів та вантажів  автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні та дозволи
ЄКМТ та їхні статуси (діючий, повернуто, не повернуто)

ЕКАБІНЕТ ПЕРЕВІЗНИКА

Вкладка «ШТРАФИ»
- актуальна інформація про штрафи
та їхній статус (сплачено, не сплачено)
та можливість сформувати рахунок
для онлайн оплати



НОВИЙ ЕКАБІНЕТ ПЕРЕВІЗНИКА 
НА ПРИКЛАДІ РОЗДІЛУ «ЛІЦЕНЗУВАННЯ»

ЯК ЗАРАЗ: ЯК БУДЕ:

Подача документів особисто
в м. Київ або поштою

Отримання послуги онлайн

Подвійне введення даних заявником при 
заповненні бланків і працівником відділу 
ліцензування при внесенні інформації до 

відповідної електронної бази

Автоматичне внесення даних до 
відповідної електронної бази

Особиста перевірка працівником відділу 
ліцензування кожної заяви в електронних 

реєстрах (ЄДР, МВС тощо)

Автоматична перевірка внесених 
даних на етапі подачі заяви та 
оперативне виправлення помилок

Висока ймовірність помилки при
заповненні паперових бланків

та повторна подача документів у разі 
виявлення помилок

В особистому кабінеті активуються лише 
ті поля, які потрібно заповнювати для 
обраних видів господарської діяльності



Для додавання нових транспортних засобів 
(ТЗ) до існуючої ліцензії потрібно подавати 

паперові копії документів особисто в м. Київ 
або відправляти поштою, після чого 

працівник відділу ліцензування 
Укртрансбезпеки додає ТЗ у відповідну 

електронну базу

В особистому кабінеті ліцензіат має 
можливість додати будь-яку 
кількість ТЗ і після автоматичної 
перевірки дані потрапляють у 
відповідну електронну базу

Заявник повинен особисто відслідковувати 
на офіційному сайті Укртрансбезпеки 

оприлюднення наказів про видачу ліцензій

Заявник отримує автоматичне 
повідомлення про результат 
розгляду документів та посилання 
на відповідний наказ

НОВИЙ ЕКАБІНЕТ ПЕРЕВІЗНИКА 
НА ПРИКЛАДІ РОЗДІЛУ «ЛІЦЕНЗУВАННЯ»

Існуючим ліцензіатам для отримання 
ліцензії на нові види господарської 

діяльності необхідно повторно заповнювати 
та подавати повний пакет документів

Існуючим ліцензіатам в особистому кабінеті 
достатньо вибрати види господарської 
діяльності та транспортні засоби та подати 
заявку в «3 кліки». Пакет документів 
генерується практично автоматично



За необхідності заявник (ліцензіат) може 
особисто або через довірену особу отримати 

витяг у відділі ліцензування Укртрансбезпеки 
про рішення щодо видачі ліцензії (ліцензії на 

бланках немає)

За необхідності заявник (ліцензіат) може 
отримати витяг про рішення щодо видачі 
ліцензії  в електронному вигляді в 
особистому кабінеті та роздрукувати 
його (ліцензій на бланках немає)

З моменту опублікування наказу заявник 
(ліцензіат) повинен оплатити ліцензію 

протягом 10 днів.
Наразі в Укртрансбезпеці немає можливості

контролювати оплату

Заявник разом із сповіщенням про видачу 
ліцензії отримує рахунок на сплату
(є можливість сплати онлайн), який він 
повинен сплатити протягом 10 днів. 
Наявність оплати автоматично фіксується
у відповідній електронній базі

НОВИЙ ЕКАБІНЕТ ПЕРЕВІЗНИКА 
НА ПРИКЛАДІ РОЗДІЛУ «ЛІЦЕНЗУВАННЯ»



Єдине електронне вікно для спілкування перевізника із контролюючим 
органом – Укртрансбезпекою. Немає особистого контакту перевізника із 
працівником Укртрансбезпеки

Зменшення помилок при заповненні бланків завдяки активації лише 
необхідних полів та інтерактивним підказкам

Автоматичне ведення ліцензійної справи для Укртрансбезпеки.
Довідник (історія «взаємовідносин») перевізника та Укртрансбезпеки
за всіма параметрами та факторами

Підвищення прозорості процедури та зменшення корупційних ризиків

Впровадження кращого міжнародного досвіду

Скасування паперового документообігу

Оперативні подача документів та інформування заявника про отримання ліцензії 

ПЕРЕВАГИ ЕКАБІНЕТУ ПЕРЕВІЗНИКА



ЯК ЦЕ ПРАЦЮВАТИМЕ

Авторизація за 
Електронним
цифровим підписом

Новий перевізник заповнює 
реєстраційну форму 
власноруч. (Створення 
електронного кабінету 
перевізника здійснюється 
виключно з використанням 
електронної печатки 
організації та/або 
електронного цифрового 
підпису уповноваженої особи 
перевізника)

Перевірка перевізника за ЄДРПОУ  на 
наявність у відповідній електронній 
базі. У разі наявності перевізника у 
системі дані про нього заповнюються 
у відповідні форми. У якості 
ідентифікатора використовується 
ЄДРПОУ. Для ФОП у якості 
ідентифікатора використовується ІПН.

1 2 3



ЯК ЦЕ ПРАЦЮВАТИМЕ

Перевірка в електронних 
реєстрах (ЄДР, МВС, інші) 
проводиться автоматично, у 
разі виявлення помилок, 
перевізник має можливість 
одразу їх виправити

Для отримання ліцензії 
перевізник обирає необхідні 
види діяльності, заповнює 
поля в формі (поля 
активуються відповідно до 
обраних видів господарської 
діяльності) та додає скан-копії 
необхідних документів в 
електронному вигляді

Перевізник подає заявку на 
отримання ліцензії та обирає 
транспортні засоби для 
здійснення господарської 
діяльності

4 5 6



ЯК ЦЕ ПРАЦЮВАТИМЕ

Після прийняття рішення про 
видачу ліцензії та публікації 
наказу перевізник отримує 
повідомлення та рахунок на 
сплату, який він повинен 
сплатити протягом 10 днів 

Після сплати рахунку дані 
автоматично потрапляють у 
відповідну електронну базу

7 8
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