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Транспортна безпека – це стан захищеності об'єктів 
транспортної інфраструктури, що дозволяє 

забезпечувати національну безпеку і національні 
інтереси в галузі транспортної діяльності, стійкість 
транспортної діяльності, здатність запобігати 

нанесенню шкоди здоров'ю і життю людей, збитку 
майну та навколишньому середовищу, мінімізувати 
загальнонаціональний економічний збиток при 

транспортній діяльності. 

Визначення 



Залізничний транспорт Морський та річковий транспорт Автомобільний транспорт 

Залізничні станції — 1447; 

залізничні вокзали – 118, у 
тому числі: позакласних – 18, 
 першого класу – 9, другого 
класу – 34 третього класу – 57,  

Залізничні переїзди – 5422, 

Залізничні мости, тунелі та 
шляхопроводи – 77. 

Порти – 28, у тому числі:  
морські торговельні – 13, 

морські рибні – 4, річкові – 11.  

Шлюзи та Запорізький район 
гідротехнічних споруд – 5. 

Суднобудівно-судноремонтні та 
судноремонтні заводи 

Підприємства автомобільного 
транспорту, що здійснюють 
перевезення – 42. 

Автовокзали,  
автостанції – 774. 

Метрополітени 
Кількість Метрополітенів – 3. 

Кількість станцій – 87. 

Авіаційний транспорт 

Аеропорти – 23, 
Аеродроми – 33, 
Вертодроми – 2 

Системи управління повітряним 
рухом (регіональні підрозділи 
Украероруху) – 5. 

Ремонтні заводи цивільної  
авіації – 36. 

. 

Об'єкти поштового зв'язку 

Поштампи – 3, 

Центри поштового зв’язку – 110, 

Відділення поштового зв’язку – 
11,372 тис  

Автомобільні дороги 

Автомобільні мости, тунелі та 
шляхопроводи  

Небезпечні та інші вантажі, що 
підлягають спеціальній охороні та 
супроводу, окремі транспортні 
засоби, що їх перевозять 

Окремі транспортні засоби, що 
забезпечують перевезення пасажирів 

Окремі ділянки залізничних та 
автомобільних доріг, водних шляхів 
та акваторій, по яким здійснюється 
перевезення пасажирів та 
небезпечних вантажів. 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОХОРОНІ 



Реалізація забезпечення транспортної безпеки на транспорті 

Мінінфраструктури – головний орган 
забезпечення транспортної безпеки МВС 

На державному рівні 

Формування державної політики 

Територіальні 
органи МВС 

Контроль  

АТЦ при СБУ 
Укртрансбезпека Укравтодор Державіаслужба 

На галузевому рівні 

Місцеві органи виконавчої влади 
Забезпечення реалізації державної політики та її контроль 

Об'єкти 
залізничного 
транспорту 

Об'єкти 
морського та 
річкового 
транспорту 

Об'єкти 
автомобільного 
транспорту 

Об'єкти 
поштового 
зв'язку 

Об'єкти 
дорожнього 
господарства 

Об'єкти 
авіаційного 
транспорту 

На об'єктовому рівні 

Укртрансбезпека 
(ДССТ) ДСО ВОХР Національна гвардія 

Суб'єкти, що здійснюють 
охоронну діяльність 

Охорона 



Державна політика у сфері транспортної безпеки 

Формування 
державної політики 
у сфері транспортної 

безпеки 

Визначення 
категорійності 

ОТІ 

Уповноваження 
спеціалізованих 
організацій для 
забезпечення 

транспортної безпеки 
ОТІ  

Організація 
контролю за 

реалізацією планів 
забезпечення 

транспортної безпеки 

Створення системи 
навчання та 

атестації персоналу, 
відповідального за 
транспортну безпеку 

ОТІ 

Формування, ведення 
ресурсів ДІС 
забезпечення 
транспортної 
безпеки 

Затвердження 
планів забезпечення 

транспортної 
безпеки 

Організація оцінки 
вразливості 

ОТІ 

Організація 
забезпечення 
відповідною 
охороною ОТІ 
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ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗРОБИТИ У ВИПАДКУ 
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА 

ТРАНСПОРТІ, ОБ’ЄКТАХ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ» 

«Про внесення змін до деяких законів України (щодо санкцій за порушення вимог законодавства з 
питань транспортної безпеки)» 
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«Про затвердження Положення про систему забезпечення транспортної безпеки» 

«Про затвердження Порядку здійснення навчання з питань забезпечення 
транспортної безпеки» 

«Про затвердження Порядку атестації підрозділів забезпечення транспортної безпеки 
та осіб, які входять до їх складу» 

«Про затвердження вимог щодо забезпечення транспортної безпеки» 

«Про затвердження Порядку використання персональних даних про пасажирів і персонал суб’єкта 
забезпечення транспортної безпеки» 

«Про затвердження Порядку розслідування актів незаконного втручання» 

«Про затвердження Порядку спеціальної підготовки, проведення занять, перевірки знань та 
інструктажів з питань забезпечення транспортної безпеки» 

«Про затвердження Типового положення про атестаційні комісії» 

«Про затвердження Порядку розробки планів забезпечення транспортної безпеки» 
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