
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №286/2016 
Про символікуДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті 

 
1. Заснуватиемблему і прапор ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті. 
2. Затвердититакі, щододаються: 
ОписемблемиДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті; 
МалюнокемблемиДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті; 
Опис прапора ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті; 
Малюнок прапора ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті; 
Порядок використанняемблеми і прапора ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на 
транспорті. 
 
Президент України П.ПОРОШЕНКО 
2 липня 2016 року 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 2 липня 2016 року 
№ 286/2016 

ОПИС 
емблемиДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті 

 
ЕмблемаДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті є 
стрілчастимхрестомсиньогокольору, накладеним на фігурний картуш з вісьмома 
волютами золотого кольору. На сторонах хреста пунктирна розмітка золотого кольору. 
Пружки хреста – золотого кольору. 
У центріхреставміщенокруглий щит синьогокольору з окуттям золотого кольору, 
посерединіякогомалийДержавний Герб України, накладений на зображення колеса, 
схрещених молотка та французького ключа, вертикально розташованого якоря та 
горизонтально розташованихкрил, кінціякихвиходять за межі щита. Зображення колеса, 
якоря, молотка, ключа і крил – золотого кольору. 
Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 2 липня 2016 року 
№ 286/2016 

МАЛЮНОК 
емблемиДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті 



 
Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 2 липня 2016 року 
№ 286/2016 

ОПИС 
прапора ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті 

Прапором ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті є прямокутнедвостороннє 
полотнище синьогокольорузіспіввідношеннямширини до довжини 2:3. 
На лицьовійстороні у верхнійлівійчверті прапора 
розміщенозображеннядвохрівновеликихгоризонтальнихсмугсинього і жовтогокольорів, а 
в центрівільного поля – вміщенозображенняемблемиДержавноїслужбиУкраїни з безпеки 
на транспорті. Зображенняемблемизавширшки становить 1/3 довжини полотнища. 
Сторони полотнища прапора дзеркальноідентичні. 
 



Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 2 липня 2016 року 
№ 286/2016 

МАЛЮНОК 
прапора ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті 

 
Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 2 липня 2016 року 
№ 286/2016 

ПОРЯДОК 
використанняемблеми і прапора ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на 

транспорті 
 

1. Емблема і прапор ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті є 
офіційнимивідмітними символами ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті, 
щовказують на належність до ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті. 
2. ЕмблемаДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспортірозміщується у 
службовомукабінетіГоловиДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті, 
відтворюється на прапоріДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті, на 
транспортнихзасобах, зокремаспеціалізованих, а такожможевідтворюватися на 
відомчихзаохочувальнихвідзнаках, нагрудних знаках та знаках розрізнення на 



форменомуодязідержавнихслужбовців та працівниківДержавноїслужбиУкраїни з безпеки 
на транспорті. 
3. Прапор ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспортівстановлюється у 
службовомукабінетіГоловиДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті, 
можевстановлюватися на будинках і спорудах, де розміщуєтьсяДержавна служба України 
з безпеки на транспорті. 
4. Зображенняемблеми і прапора ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на 
транспортіможевідтворюватися при оформленнібудинків і споруд, де 
розміщуєтьсяДержавна служба України з безпеки на транспорті, офіційного веб-сайту 
ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на транспорті, на друкованій, рекламно-
інформаційній та сувенірнійпродукції, кіно-, відео- та фотоматеріалах, щовидаються 
(виготовляються) Державною службою України з безпеки на транспортіабо на 
їїзамовлення, а також в іншихвипадках за рішеннямГоловиДержавноїслужбиУкраїни з 
безпеки на транспорті. 
5. Відтвореннязображеньемблеми і прапора ДержавноїслужбиУкраїни з безпеки на 
транспортіможе бути виконано в одноколірномуваріанті і допускається у розмірах, 
щовідповідаютьметіїхзастосування, іздодержаннямвстановленихпропорцій. 
 
 
Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН 
 


