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ТИМЧАСОВЕ ЗАТРИМАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВИД
ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ
Визначено особливості застосування тимчасового затримання транспортних
засобів як виду превентивного поліцейського заходу
Определены особенности применения временного задержания транспортных
средств как вида превентивного полицейского мероприятия
Тимчасове затримання транспортного засобу поліцейським проводиться у
випадках, передбачених статтею 265-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, зокрема у разі, коли неможливо усунути причину затримання
на місці виявлення адміністративного правопорушення, і передбачає примусове
припинення

використання

такого

транспортного

засобу

шляхом

його

блокування за допомогою технічних пристроїв або доставлення на спеціальний
майданчик чи стоянку, якщо транспортний засіб створює значні перешкоди
дорожньому руху [1, 2].
Доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку
здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів - евакуаторів (далі евакуатор), у тому числі тих, що належать підприємствам, установам та
організаціям,

які

провадять

діяльність,

пов'язану

з

транспортуванням

транспортних засобів, і з якими територіальним органом Національної поліції
укладені в установленому порядку договори.
Для доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи
стоянку поліцейський викликає евакуатор через чергового відповідного
територіального органу Національної поліції.
Після прибуття евакуатора поліцейський у присутності двох свідків і

представника підприємства, установи або організації, яким належить евакуатор,
складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.
У разі коли водій, що вчинив правопорушення, присутній під час
тимчасового затримання транспортного засобу і порушення неможливо
усунути на місці в максимально короткий строк, поліцейський оформляє
протокол про адміністративне правопорушення. У протоколі робиться
відповідний запис про тимчасове затримання транспортного засобу із
зазначенням інформації про складення акта огляду та тимчасового затримання
транспортного засобу, що долучається до протоколу, а у випадках,
передбачених

Кодексом

України

про

адміністративні

правопорушення,

виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення без
складення протоколу.
Якщо правопорушення може бути усунуте водієм у максимально
короткий

строк,

транспортного

поліцейський

засобу

і

не

оформляє

проводить
протокол

тимчасове
про

затримання

адміністративне

правопорушення, а у випадках, передбачених Кодексом України про
адміністративні

правопорушення,

виносить

постанову

у

справі

про

адміністративне правопорушення без складення протоколу. При цьому акт
огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, якщо його вже
складено, долучається до рапорту поліцейського про факт появи водія на місці
правопорушення в момент виконання робіт із завантаження транспортного
засобу.
У разі коли доставити транспортний засіб на спеціальний майданчик чи
стоянку неможливо, поліцейський проводить його затримання шляхом
блокування з дотриманням, умов безпеки дорожнього руху.
У разі відсутності водія, транспортний засіб якого доставляється на
спеціальний майданчик чи стоянку або блокується, поліцейський залишає на
місці, де був автомобіль, або під його склоочисниками повідомлення про
тимчасове затримання транспортного засобу та необхідність прибуття такого
водія до територіального органу Національної поліції для оформлення

протоколу про адміністративне правопорушення або винесення постанови у
справі про адміністративне правопорушення.
Розблокування транспортного засобу здійснюється поліцейським після
складення протоколу про адміністративне правопорушення або винесення
постанови у справі про адміністративне правопорушення.
Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до
вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більш як на три
дні з дати такого затримання.
Строк затримання транспортного засобу обчислюється з моменту
винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення, складення
протоколу

про

адміністративне

правопорушення

або

акта

огляду

та

тимчасового затримання транспортного засобу, а строк зберігання - з моменту
доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.
Водій, власник (співвласник) тимчасово затриманого транспортного
засобу, крім транспортного засобу боржника, що перебуває на спеціальному
майданчику чи стоянці, має право доступу до нього в присутності особи,
відповідальної за зберігання такого транспортного засобу.
Повернення

тимчасово

затриманого

транспортного

засобу,

який

зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється за
письмовим зверненням його водія, власника (співвласника) за умови оплати
ним

витрат,

пов'язаних

з

транспортуванням

та

зберіганням

такого

транспортного засобу, та пред'явлення відповідної постанови у справі про
адміністративне

правопорушення

або

протоколу

про

адміністративне

правопорушення у разі їх складення.
За транспортування і зберігання транспортного засобу на спеціальному
майданчику чи стоянці справляється плата у встановленому спільним наказом
МВС, Мінфіну та Мінекономіки розмірі [3].
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