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Структура подання інформації:
 № статті
 Порушення 

Покарання
 Хто накладає

80 
Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і 
установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також 
рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час 
роботи, перевищують установлені нормативи 

Штраф на посадових осіб,  
громадян–суб’єктів господарської діяльності 1360-1700 грн

Начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департа-
менту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних 
підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, началь-
ник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

81 
Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів 
і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а та-
кож рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під 
час роботи, перевищують установлені нормативи 

Штраф 510-850 грн
Начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департа-
менту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних 
підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, началь-
ник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

108
Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації тракторів, ком-
байнів, інших самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпе-
ки під час їх експлуатації 

Штраф 102-340 грн  
або позбавлення права керування зазначеними машинами  

на строк до одного місяця

121 ч. 1 
Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи галь-
мового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світло-
вих приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповід-

витяг із КодеКсу уКраїни  
про адміністративні правопорушення
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но до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переоблад-
наний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів 

Штраф 340-425 грн
Працівники відповідних підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку до-
рожнього руху, які мають спеціальні звання

121 ч. 2 
Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання 
послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною 
першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимо-
гам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації

Штраф 680-850 грн
Працівники відповідних підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку до-
рожнього руху, які мають спеціальні звання

121 ч. 3 
Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічно-
му контролю, але своєчасно його не пройшов 

Штраф 340-425 грн
Працівники відповідних підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку до-
рожнього руху, які мають спеціальні звання

121 ч. 4 
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених час-
тинами першою–третьою статті 121 

Позбавлення права керування ТЗ на термін 3-6 місяців  
або адміністративний арешт 5-10 діб

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

121 ч. 5 
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами 

Штраф 51-85 грн
Працівники відповідних підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку до-
рожнього руху, які мають спеціальні звання

121 ч. 6 
Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереє-
строваним в установленому порядку, без номерного знака або з номерним зна-
ком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з но-
мерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим інши-
ми предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи но-
мерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим 

Штраф 170-255 грн
Працівники відповідних підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку до-
рожнього руху, які мають спеціальні звання
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спортними засобами, що наближаються, невиконання інших Правил дорож-
нього руху

Попередження або штраф 51-85 грн
Працівники відповідних підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку до-
рожнього руху, які мають спеціальні звання

127 ч. 2 
Порушення Правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гу-
жовим транспортом і погоничами тварин 

Штраф 85-136 грн
Працівники відповідних підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку до-
рожнього руху, які мають спеціальні звання

127 ч. 3 
Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій 
статті 127, які перебувають у стані сп'яніння 

Штраф 136-170 грн
Начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департа-
менту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних 
підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, началь-
ник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

127 ч. 4 
Порушення, передбачені частиною першою або другою статті 127, що спричи-
нили створення аварійної обстановки 

Штраф 170-255 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин
Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

128 ч. 1 
Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або 
комплект ність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що стосуються 
убезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без 
відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, та-
ких, що не пройшли обов'язкового технічного контролю або без поліса 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка») чи без 
ліцензійної картки на транспортний засіб, без проходження щозмінного ме-
дичного огляду та контролю технічного стану, а також відправлення в рейс од-
ного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному маршру-
ті протяжністю понад п'ятсот кілометрів

Штраф на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, 
обладнання, експлуатацію транспортних засобів,  

громадян–суб’єктів господарської діяльності 680-850 грн
Начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департа-
менту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних 
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підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, началь-
ник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

128 ч. 2 
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених час-
тиною першою статті 128 

Штраф на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, 
обладнання, експлуатацію транспортних засобів,  

громадян–суб’єктів господарської діяльності 850-1360 грн
Начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департа-
менту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних 
підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, началь-
ник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки

130 ч. 1 
Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують 
їх увагу та швидкість реакції, а також передавання керування транспортним за-
собом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікар-
ських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, 
від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алко-
гольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції 

Штраф на водіїв від 3400 до 5950 грн або позбавлення права 
керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, 

або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб,  
на інших осіб – штраф від 3400 до 5950 грн  

або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб
Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

130 ч. 2 
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених час-
тиною першою статті 130 

На водіїв – позбавлення права керування транспортними 
засобами на строк від 2 до 3 років з оплатним вилученням 

транспортного засобу чи без такого, або адміністративний арешт 
на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного 

засобу чи без такого, на інших осіб – адміністративний арешт 
на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного 

засобу або без такого
Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

130 ч. 3 
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протя-
гом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортни-
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терпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження 
або смерть 

Штраф 3400-8500 грн або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження 
волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 5 років

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

289 ч. 1 
Незаконне заволодіння транспортним засобом 

Штраф від 17000 до 20400 грн або обмеження волі на строк від 3 до 5 років,  
або позбавлення волі на той самий строк

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

289 ч. 2 
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєд-
нані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або 
з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у при-
міщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди
Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такого
Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

289 ч. 3 
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою 
групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпі-
лого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони завдали ве-
ликої матеріальної шкоди 

Позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна  
або без такого

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

290 
Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі 
або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з іденти-
фікаційним номером транспортного засобу  

Штраф 2550-4250 грн або виправні роботи на строк до 2 років,  
або обмеження волі на строк до 3 років

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

291 
Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, 
норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, 
якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки 

Штраф 3400-8500 грн або виправні роботи на строк до 2 років,  
або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років,  

або позбавлення волі на строк до 5  років
Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
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нові серії номерів для легКових автомобілів

Міністерство юстиції затвердило держстандарт на номерні знаки для легкових авто. У більшості 
випадків у буквосполученнях для нових номерних знаків змінюється перша буква. Замість букви 
«А» з’явиться буква «К», замість «В» – «Н», а «С» замінять на «I». Нові номери вводять лише тому, що 
в деяких областях вже вичерпано всі можливі комбінації букв і цифр у старих серіях. Тому водіям, 
які їздять на авто зі старими серіями, не потрібно нічого змінювати. 

Зміни, яких зазнають автомобільні номери

Регіон Стара серія Нова серія
Автономна республіка Крим АК КК 

Вінницька область АВ KB

Волинська область АС КС

Дніпропетровська область АЕ КЕ

Донецька область АН КН

Житомирська область AM KM

Закарпатська область  AO КО

Запорізька область АР КР

Івано-Франківська область AT КТ

Київська область AІ КІ

місто Київ АА КА

Кіровоградська область ВА НА

Луганська область ВВ НВ

Львівська область ВС НС

Миколаївська область BE НЕ

Одеська область ВН НН

Полтавська область ВІ НІ

Рівненська область ВК НК

Сумська область ВМ НМ

Тернопільська область ВО НО

Харківська область АХ КХ

Херсонська область ВТ НТ

Хмельницька область ВХ НХ

Черкаська область СА ІА

Чернівецька область СЕ IE

Чернігівська область СВ IB

місто Севастополь СН IH


