
Стаття 35. Зупинення транспортного засобу 

1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі: 

1) якщо водій порушив Правила дорожнього руху; 

2) якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; 

3) якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до 

вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або 

якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи 

знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного 

правопорушення; 

4) якщо транспортний засіб перебуває в розшуку; 

5) якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-

транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або 

могли бути; 

6) якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам 

дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні 

правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; 

7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху; 

8) якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників 

дорожнього руху; 

9) порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або 

звукових сигнальних пристроїв; 

10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою 

виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий 

транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. 

{Частину першу статті 35 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2612-VIII від 

08.11.2018} 

2. Поліцейський зобов’язаний зупиняти транспортні засоби у разі: 

1) якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, 

виявлені митними органами відповідно до Митного кодексу України, а саме: порушення строків 

тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу 

особистого користування, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької 

діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування чи передачу у володіння, користування 

або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на 

митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту; 

{Пункт 1 частини другої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 

14.01.2020} 

2) якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, 

не зареєстрований в Україні у встановлені законодавством строки чи перебуває на території України з 

порушенням строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, чи 

використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, чи переданий 

у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну 

територію України або не поміщували в митний режим транзиту. 

{Статтю 35 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2612-VIII від 08.11.2018} 

3. Поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним 

транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. 
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