
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  
від 6 липня 1998 р. N 1024  

Київ 

Про здійснення контролю за наявністю договору 
обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів 
під час перетину державного кордону України 

(назва в редакції постанов Кабінету 
 Міністрів України від 13.03.2002 р. N 333, 

від 06.01.2005 р. N 16) 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
 постановами Кабінету Міністрів України 

 від 22 червня 1999 року N 1107, 
 від 13 березня 2002 року N 333,  
від 28 липня 2004 року N 962, 

 від 6 січня 2005 року N 16 

Відповідно до Законів України "Про страхування" і "Про порядок виїзду з України і в'їзду в 
Україну громадян України" та з метою вдосконалення порядку проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:  

1. Адміністрації Державної прикордонної служби забезпечити:  

(абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою 
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 962) 

здійснення контролю у разі виїзду зареєстрованого в Україні транспортного засобу на 
територію іншої країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка" за 
наявністю у власника (користувача) цього транспортного засобу страхового сертифіката 
"Зелена Картка"; 

здійснення контролю за наявністю договору обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власника наземного транспортного засобу під час його в'їзду на територію 
України.  



(пункт 1 доповнено новим абзацом третім згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2005 р. N 16, 

 у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий 
 вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим) 

У разі відсутності страхового сертифіката власник (користувач) такого транспортного засобу 
зобов'язаний в установленому порядку укласти договір обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та отримати від 
страховика - повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховий 
сертифікат "Зелена Картка" єдиного зразка, який прийнятий в усіх країнах - членах 
міжнародної системи автострахування "Зелена Картка";  

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно  
з постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2005 р. N 16) 

вилучення страхових сертифікатів з ознаками підробки та передачу їх територіальним органам 
Міністерства внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства.  

(пункт 1 у редакції постанов Кабінету 
 Міністрів України від 22.06.99 р. N 1107, 

 від 13.03.2002 р. N 333) 

2. Пункт 2 втратив чинність 

 (згідно з постановою Кабінету 
 Міністрів України від 06.01.2005 р. N 16) 

3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 1998 року.  

    
Перший  

віце-прем'єр-міністр України 
  

А. ГОЛУБЧЕНКО  
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