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Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів.  

Загальні вимоги. Правила застосування 

 
1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем 

при Міністерстві внутрішніх справ України 
 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від _______________ р. № ___  

 
Розділ 1 

У розділі 1 третій абзац викласти в новій редакції: «транспортних засо-

бів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикор-

донної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Держав-

ної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту;» 

Підрозділ 2.3 

Підрозділ 2.3 викласти в новій редакції : «Знаки ДТЗ Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби 

України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спе-

ціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту поділено на два типи відповідно до таблиці 2.» 

Підрозділі 2.4  

У підрозділі 2.4 сьомий абзац викласти в новій редакції: «Знаки типів 9 

та 10 видаються в установленому порядку відповідними уповноваженими ор-

ганами (підрозділами)  Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби 

транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.» 
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Підрозділі 2.5  

У таблиці 1 призначеність типу 11 викласти в новій редакції: «Знаки 

для транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внут-

рішніх справ України, на які нанесено кольорографічні схеми, розпізнавальні 

знаки, написи відповідно до вимог ДСТУ 3849-99, за винятком 

фельд’єгерської служби» 

У таблиці 2 в призначеності типу 9 та типу 10 слова «спеціального 

призначення» замінити на слова «Збройних Сил України, Національної гвар-

дії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціаль-

ної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» 

Підрозділ 3.1 

У підрозділі 3.1 третій абзац викласти у редакції: «Інформаційний зміст 

знаків типів 9 та 10 визначають у встановленому порядку відповідні уповно-

важені органи (підрозділи) Збройних сил України, Національної гвардії 

України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної 

служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфо-

рмації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.» 

Підрозділ 3.3 

Підрозділ 3.3. викласти в редакції: 

«3.3 На знаках типів 1, 2, 3, 5-7, 11 та підтипів 8-2 та 12-2 має бути роз-

міщений символ державної належності ДТЗ. 

Символ державної належності ДТЗ зображують: 

– зліва у вигляді напису UA та зображення Державного прапору 

України розміщених на тлі прямокутника синього кольору для знаків підти-

пів 1-1, 1-2, 2-1, 2-2; 

– зліва у верхній частині знака у вигляді напису UA та зображення 

Державного прапору України розміщених на тлі прямокутника синього ко-

льору для знаків підтипів 1-3, 3-1, 3-2, 3-3, 6-1, 6-2, 12.2 та типу 5; 
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– зліва у верхній частині знака у вигляді зображення малого Дер-

жавного герба України на тлі прямокутника синього кольору для знаків 

типу 7; 

– праворуч у верхній частині знака у вигляді овалу з написом UA 

для знаків підтипу 8-2; 

– зліва у вигляді зображення малого Державного герба України на 

тлі прямокутника синього кольору для знаків типу 11». 

 

Додаток А 

Додаток А викласти в новій редакції: 

 
ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 
 

ЗРАЗКИ ТИПІВ ЗНАКІВ 
 

 
 

UA – символ державної належності; 
АА – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність; 
1234 – порядковий номер; 
АВ – літеросполука, що позначає серію. 
 

Підтип 1-1 
 

 
 

UA – символ державної належності; 
АА – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність; 
1234 – порядковий номер; 
АВ – літеросполука, що позначає серію. 

 
Застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію 

на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством 
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Підтип 1-2 

Рисунок  А.1 — Знаки типу 1 
 

 
 

UA – символ державної належності; 
АА – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність; 
8004 – порядковий номер; 
ВХ – літеросполука, що позначає серію. 

Підтип 1-3 
Рисунок  А.1 — Знаки типу 1 

 
 

 
 

UA – символ державної належності; 
22 –  код адміністративно-територіальної належності; 
АН – літеросполука, що позначає серію; 
0880 – порядковий номер. 

 
Підтип 2-1 

 

 
 

UA – символ державної належності; 
Т1– познака, яка свідчить що знак видається торгівельним організаціям, що за-
ймаються реалізацією транспортних засобів*; 
АН – літеросполука, що позначає серію; 
0880 – порядковий номер. 
* Серія використовується в діапазоні Т0 ÷ Т9 
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Підтип 2-2 
Рисунок  А.2 — Знаки типу 2 

 

 
 

UA – символ державної належності; 
ВТ –  літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність; 
АА – літеросполука, що позначає серію; 
2222 – порядковий номер. 

 
Підтип 3-1 

 
 
 

 
 

UA – символ державної належності; 
11 –  код адміністративно-територіальної належності; 
АА – літеросполука, що позначає серію; 
2222 – порядковий номер. 

 
Підтип 3-2 
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UA – символ державної належності; 
Т1 –  познака, яка свідчить, що знак видано підприємствами-виробниками та 
суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспор-
тних засобів; 
АА – літеросполука, що позначає серію; 
2222 – порядковий номер. 

Підтип 3-3 
Рисунок  А.3 — Знаки типу 3 

 

 
 
CDP – позначення призначеності; 
123 – код *. 
*   Цифри 001-499  означають код держави дипломатичної установи, міжнаро-
дної організації, держави консульської установи. 

Підтип 4-1 
 

 
 

DP – позначення призначеності; 
123 – код *; 
456 – порядковий номер. 
* Цифри 001-499  означають код держави дипломатичної установи, міжнарод-
ної організації, держави консульської установи. 

Підтип 4-2 
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S – позначення призначеності; 
123 – код *; 
456 – порядковий номер. 
*   Цифри 001-499  означають код держави дипломатичної установи, міжнаро-
дної організації, держави консульської установи. 

Підтип 4-3 
Рисунок  А.4 — Знаки типу 4 

 
 

 
 

UA – символ державної належності; 
АА – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність; 
1234 – порядковий номер; 
АВ – літеросполука, що позначає серію. 
 

Рисунок  А.5 — Знаки типу 5 
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UA – символ державної належності; 
22 – код адміністративно-територіальної належності; 
8320 – порядковий номер; 
АВ – літеросполука, що позначає серію. 

 
Підтип 6-1 

 

 
 

UA – символ державної належності; 
Т1 – познака в разі реалізації транспортного засобу через торгівельну організа-
цію; 
2452 – порядковий номер; 
АВ – літеросполука, що позначає серію. 

 
Підтип 6-2 

Рисунок  А.6 — Знаки типу 6 
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12 - код адміністративно-територіальної належності; 
ШЕВЧЕНКО, ТАРАС, START 01 – текст за індивідуальним замовленням. 

 
Підтип 7-1 

 

 
 
01- код адміністративно-територіальної належності; 
РОКІ 02 – текст за індивідуальним замовленням. 

 
Підтип 7-2 

 
Рисунок А.7— Знаки типу 7 

 

 
 

32419 – порядковий номер; 
АА – літеросполука, що позначає серію. 
 

Підтип 8-1 
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UA – символ державної належності; 
т – літеросполука, яка свідчить, що знак транзитний; 
АА – літеросполука, що означає адміністративно-територіальну належність; 
00000 – порядковий номер. 

Підтип 8-2 
Рисунок  А.8 — Знаки типу 8 

 

 
 

Рисунок А.9— Знак типу 9 
 

 
 

Рисунок А.10— Знаки типу 10 
 

 
 
16 – код адміністративно-територіальної належності; 
3412 – порядковий номер. 

 
Рисунок  А.11 — Знак типу 11 
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Т – познака, яка свідчить, що знак видано на великотоннажний транспортний 
засіб та інший технологічний транспортний засіб; 
АА – літеросполука, що означає адміністративно-територіальну належність; 
11421 – порядковий номер. 

Підтип 12-1 
 

 
 

UA – символ державної належності; 
ТР – літеросполука, яка свідчить, що знак транзитний; 
АА – літеросполука, що означає адміністративно-територіальну належність; 
2222 – порядковий номер. 

Підтип 12-2 
Рисунок  А.12 — Знаки типу 12 

 
Старший інспектор з о/д                                                               О.С. Шабунін 
 
Заступник начальника відділу                                                     О.В. Воропай 
 
Начальника відділу                                                                       А.Є. Ткаченко 

 
Начальник  
ЦБДР та АС при МВС України                                                  О.М. Демянко 


