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ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ  

ПРО ОПЛАТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА 
 

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпо-
середнім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його при-
мусовому вилученні і подальшій реалізації з передаванням вирученої суми 
колишньому власникові з відрахуванням витрат на реалізацію вилученого 
предмета (ст. 28 КУпАП). 

Сьогодні цей захід застосовується за повторне протягом року порушення 
водіями правил експлуатації транспортних засобів, управління транспортни-
ми засобами в стані алкогольного сп'яніння або ухилення від огляду на стан 
сп'яніння; порушення правил перевезення небезпечних речовин на повітря-
ному транспорті; порушення правил зберігання або перевезення вогнепальної 
зброї, ухилення від її реалізації (ч. 5 ст. 121; ч. 2 ст. 130;ч.3ст. 133;ст.ст. 
191,193 КУпАП). 

Оплатне вилучення транспортних засобів за вчинення правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 121 і ч. 2 ст. 130 КУпАП, здійснюється за постановою 
міського (районного) суду (судді), до компетенції якого належить розгляд 
цих справ [1]. 

Постанову про оплатне вилучення вогнепальної зброї і боєприпасів за 
порушення правил їх зберігання або перевезення, а також ухилення від їх ре-
алізації (ст. ст. 191,193 КУпАП), виносять органи внутрішніх справ. 

Згідно зі ст. 311 КУпАП, постанова про оплатне вилучення предмета, 
який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного 
правопорушення, виконується державним виконавцем 

Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне вилучення, 
здається державним виконавцем для реалізації в порядку, встановленому за-
коном [2]. 

Суми, виручені від реалізації оплатно вилученого предмета, передають-
ся колишньому власникові з відрахуванням витрат, пов'язаних з проведенням 
виконавчих дій. 
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Доставка транспортних засобів на штрафмайданчик регулюється ст. 265-
2 Кодексу про адміністративні правопорушення та Постановою КМУ №1102 
від 17.12.08. У цих документах є така фраза "Транспортний засіб может бути 
тимчасово Затриманий на строк до вирішення справи про Адміністративне 
правопорушення, але НЕ більш як три доби з моменту такого затримання". 

Повернення затриманого транспортного засобу, який зберігається на 
штрафмайданчику або стоянці, здійснюється за письмовим зверненням його 
водія, власника (співвласника) [1]. Відповідно до зазначеного Постановою 
Кабміну, повернення здійснюється за умови оплати водієм або власником 
витрат, пов'язаних з транспортуванням та зберіганням такого транспортного 
засобу і пред'явлення відповідного протоколу про адміністративне правопо-
рушення. За транспортування і зберігання транспортного засобу на штраф-
майданчику або стоянці ДАІ стягується плата в розмірі, який встановлюється 
спільним наказом МВС, Мінфіну та Мінекономіки. Однак, слід нагадати, що 
відповідно до частини 5 ст. 265-2 Кодексу (КУпАП), плата за повернення 
стягненню не підлягає [3]. У цьому плані, постанова КабМіну прямо супере-
чить закону, який має вищу юридичну силу. Хоча цю норму, з урахуванням 
урядової постанови можна тлумачити і таким чином: якщо Ви звернулися за 
поверненням ТЗ через 3 доби після затримання, Вам повинні повернути 
транспортний засіб без справляння плати за зберігання;  

Забрати зі штрафмайданчика своє авто, відправлене туди зі столичних 
вулиць за неправильну парковку, можна і у вихідні дні.В патрульній службі 
України, в робочі дні та суботу це можливо з 9.00 до 18.00, у неділю - з 10.00 
до 14.00 [2]. 

В Управлінні патрульної поліції, створено єдине вікно. Звернувшись ту-
ди, водій отримає постанову про порушення і штраф, там же йому оформлять 
всі документи, необхідні для отримання авто. Порушник може оплатити 
штраф і затверджений державний тариф за евакуацію на місці через 
спеціальний електронний термінал. 

Відповідно до наказу МВС та Мінекономіки вартість послуг евакуатора 
становить 720 гривень для автомобілів вагою від двох до трьох тонн і 1020 
гривень - для автомобілів вагою важче трьох тонн. Ціна за зберігання авто на 
штрафмайданчику - 144 гривні на добу за перші сім днів і 24 гривні на добу, 
починаючи з восьмого дня. 
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