ЗАКОНУКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил, норм і стандартів, що
стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 12, ст.58 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 - набирає чинності з 01.09.2001 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про дорожній рух" і з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17,
ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49,
ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст.59, 60, N 12,
ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст. 313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 39, ст.514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст.ст.570, 571, N 47, ст.648; 1993 р., N 6,
ст.35, N 12, ст.100, N 15, ст. 134, N 18, ст.189, N 22, ст.232):
1. Доповнити Кодекс статтею 122-3 такого змісту:
"Стаття 122-3. Перешкоджання проведенню огляду транспортних засобів
Перешкоджання проведенню працівником міліції огляду транспортних засобів у передбачених законом випадках тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статті 121, 122, 127 і 139 викласти в такій редакції:
"Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи або рульового управління, або переобладнаними з
порушенням відповідних правил, нормативів і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, тягне за собою накладення штрафу від 0,2 до 0,3 мінімального розміру заробітної плати.
Керування водіями транспортними засобами з технічними несправностями, за винятком несправностей, зазначених у частині першій цієї
статті, з якими згідно з встановленими правилами експлуатація їх забороняється, тягне за собою накладення штрафу від 0,1 до 0,2 мінімального розміру заробітної плати.
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами тягне за собою накладення штрафу від 0,1 до 0,2 мінімального розміру заробітної плати.
Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими (перереєстрованими) у встановленому порядку, з підробленим номерним
знаком, без номерного знаку або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту, а так само з умисно
прихованим номерним знаком тягне за собою накладення штрафу від двох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень: керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими
(перереєстрованими) у встановленому порядку, з підробленим номерним знаком, без номерного знаку або з номерним знаком, що не належить
цьому засобу, а так само з умисно прихованим номерним знаком тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати з оплатним вилученням транспортного засобу
чи без такого.
Під транспортними засобами у статтях 121 - 128-1, частинах перших і других статей 129, 130, статтях 132, 140 слід розуміти всі види
автомобілів, мотоциклів, тракторів та інших самохідних машин, трамваїв, тролейбусів та інших транспортних засобів, обладнаних двигуном з
робочим об'ємом 50 куб. см і більше, а також причепи.
Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху, порушення
правил перевезення людей та інших правил дорожнього руху
Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину, проїзд на
заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, проїзду перехресть, зупинок
транспортних засобів загального користування, початку руху, зміни напрямку руху, проїзду спеціальних транспортних засобів тягнуть за собою накладення штрафу від 0,2 до 0,5 мінімального розміру заробітної плати.
Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху менш як на 20 кілометрів на годину, недодержання ними
вимог дорожніх знаків, розмітки проїзної частини шляхів або безпечної дистанції, порушення правил зупинки і стоянки, розташування
транспортних засобів на проїзній частині, руху автомагістралями, пріоритету транспортних засобів загального користування, користування
зовнішніми освітлювальними приладами, попереджувальними сигналами, буксирування механічних транспортних засобів, перевезення людей
або руху тротуарами чи пішохідними доріжками тягнуть за собою накладення штрафу від 0,1 до 0,3 мінімального розміру заробітної плати.
Ненадання водіями транспортних засобів переваги в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само інші порушення
правил проїзду пішохідних переходів тягнуть за собою накладення штрафу від 0,3 до 0,6 мінімального розміру заробітної плати.
Порушення, передбачені частинами першою або другою чи третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, тобто
примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів щодо забезпечення
особистої безпеки або безпеки інших громадян, тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до 1,5 мінімального розміру заробітної плати або позбавлення права керування транспортним
засобом на строк від шести місяців до одного року";
"Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами,
велосипедистами, возіями та іншими особами
Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо
перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху тягнуть за собою накладення штрафу від 0,1 до 0,3 мінімального розміру заробітної плати.
Порушення правил дорожнього руху особами, що керують транспортними засобами, обладнаними двигуном з робочим об'ємом до 50 куб. см,
велосипедами, а також возіями та іншими особами, які користуються шляхами, тягне за собою накладення штрафу від 0,1 до 0,2 мінімального розміру заробітної плати.
Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння,тягнуть за собою накладення штрафу від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати.
Порушення, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів,
шляхових та інших споруд або іншого майна чи створення аварійної обстановки, а так само залишення особами, зазначеними в частинах
першій або другій цієї статті, на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони є, тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 139. Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху,
створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів для їх усунення
Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху,
самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в
тому числі забруднення шляхового покриття або невжиття необхідних заходів до їх усунення та попередження інших учасників руху про
небезпеку, що виникла, або невжиття службовими особами заходів щодо заборони руху підвідомчих транспортних засобів і машин на
гусеничному ходу шляхами, удосконалене покриття яких може бути пошкоджено, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до двох мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від 1,5 до 2,5
мінімального розміру заробітної плати.
Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних
засобів, вантажів чи іншого майна, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до 2,5 мінімального розміру заробітної плати і на службових осіб - від 1,5 до
трьох мінімальних розмірів заробітної плати".
3. У частині першій статті 15 слова "правил дорожнього руху" замінити словами "правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення
безпеки дорожнього руху".
4. У частині другій статті 30 слова "керування в стані сп'яніння" замінити словами "керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння, а також у разі невиконання вимоги працівника міліції про зупинку транспортного засобу, залишення на порушення вимог
встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони є, ухилення від огляду на наявність алкогольного,
наркотичного чи іншого сп'яніння".
5. Абзац другий статті 80 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від 0,5 до 1,5 мінімального розміру заробітної плати".
6. Абзац другий статті 81 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу від 0,3 до 0,5 мінімального розміру заробітної плати".
7. Абзац другий статті 84 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до одного мінімального розміру заробітної плати і на службових осіб - від одного до
1,5 мінімального розміру заробітної плати".
8. У статті 121-1:
в абзаці другому частини першої слова "в розмірі до ста карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,1 до 0,5 мінімального розміру
заробітної плати";
в абзаці другому частини другої слова "в розмірі від ста до трьохсот карбованців" замінити словами "від одного до трьох мінімальних розмірів
заробітної плати".
9. У статті 122-1:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу від 0,2 до 0,5 мінімального розміру заробітної плати або позбавлення права керування транспортними
засобами на строк від трьох до шести місяців";
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від 0,5 до 1,5 мінімального розміру заробітної плати або позбавлення права керування
транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року".
10. У статті 122-2:
в абзаці другому частини першої слова "в розмірі до двохсот карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних розмірів
заробітної плати або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від одного до трьох років";
частину другу виключити.
11. У статті 123:
в абзаці першому частини першої після слів "чергового по переїзду" поставити розділовий знак - кому;
в абзаці другому частини першої слова "в розмірі до трьохсот карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів
заробітної плати";
частину другу замінити двома частинами такого змісту:
"Інші порушення правил проїзду залізничних переїздів, крім передбачених частиною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від 0,5 до одного мінімального розміру заробітної плати.
Порушення, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження
транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд, тягнуть за собою накладення штрафу від двох до трьох мінімальних розмірів заробітної плати або позбавлення права керування всіма видами
транспортних засобів на строк від шести місяців до одного року".
12. Частини першу та другу статті 124 замінити однією частиною такого змісту:
"Порушення водіями транспортних засобів правил дорожнього руху, крім передбачених статтею 123, частинами першою або другою статті
130 цього Кодексу, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд чи іншого майна, тягнуть за собою накладення штрафу від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати або позбавлення права керування
транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців".
13. В абзаці другому статті 124-1 слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного мінімального
розміру заробітної плати".
14. У статті 125:
в абзаці першому слова і цифри "частинами першою і другою статті 130" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 0,1 мінімального розміру заробітної плати".
15. У статті 126:
назву статті доповнити словами: "або водіями, які не мають при собі чи не пред'явили для перевірки відповідних документів";
в абзаці другому частини першої слова "в розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до 1,5 мінімального
розміру заробітної плати";
у частині другій:
в абзаці першому виключити слова "а так само повторне протягом року вчинення одного з порушень, передбачених частиною першою цієї
статті";
в абзаці другому слова "в розмірі від ста до двохсот карбованців" замінити словами і цифрами "від 1,5 до 2,5 мінімального розміру заробітної
плати";
частину третю викласти в такій редакції:
"Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення,

реєстраційних та інших документів, що підтверджують право на керування чи розпорядження транспортним засобом, дорожнього
(маршрутного) листа та документів на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних
некомерційних цілях), талона про проходження державного технічного огляду, тягне за собою накладення штрафу від 0,2 до 0,3 мінімального розміру заробітної плати".
16. В абзаці другому статті 128 слова "у розмірі від ста до двохсот карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до 1,5 мінімального
розміру заробітної плати".
17. У статті 128-1:
в абзаці першому після слів "установах та організаціях" доповнити словами "при розробці та виготовленні транспортних засобів і деталей до
них або інших предметів їх додаткового обладнання", а слова "при розробці та впровадженні генеральних планів, проектів планіровки і
забудови населених пунктів" виключити;
в абзаці другому слова "у розмірі від ста до двохсот карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного мінімального розміру
заробітної плати";
доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних
засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд чи іншого майна, тягнуть за собою накладення штрафу на службових осіб від 1,5 до трьох мінімальних розмірів заробітної плати".
18. У статті 129:
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у
хворобливому стані, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у
встановлений строк медичного огляду";
в абзаці другому слова "у розмірі від двохсот до п'ятисот карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної
плати";
в абзаці другому частини другої слова "у розмірі від ста до трьохсот карбованців" замінити словами і цифрами "від одного до 1,5 мінімального
розміру заробітної плати";
в абзаці другому частини третьої слова "у розмірі ста карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної
плати".
19. У статті 130:
у частині першій:
в абзаці першому слово "водіями" замінити словом "особами", доповнити абзац словами "а так само ухилення осіб, які керують
транспортними засобами, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп'яніння";
абзац другий викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати або позбавлення права керування
всіма видами транспортних засобів на строк від одного до двох років і на інших осіб - накладення штрафу від трьох до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати";
частину другу викласти в такій редакції:
"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень: керування транспортними засобами особами в стані сп'яніння, ухилення осіб, які
керують транспортними засобами, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп'яніння, тягне за собою накладення штрафу на водіїв від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати з оплатним вилученням транспортного
засобу чи без такого або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від двох до трьох років з оплатним
вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - накладення штрафу від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати
з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого";
в абзаці другому частини третьої слова "в розмірі п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати";
в абзаці другому частини четвертої слова "в розмірі п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати".
20. У статті 131:
частини першу та другу виключити. У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами першою та другою;
в абзаці другому частини першої слова "в розмірі п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати";
в частині другій:
в абзаці першому слово "третій" замінити словом "першій";
в абзаці другому слова "в розмірі п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати".
21. У статті 132:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до 1,5 мінімального розміру заробітної плати і на службових осіб - від одного до трьох
мінімальних розмірів заробітної плати, а на водіїв транспортних засобів - накладення штрафу від 0,5 до 1,5 мінімального розміру заробітної
плати або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців";
в абзаці другому частини другої слова "попередження або" виключити, а слова "у розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців" замінити словами і
цифрами "від 0,1 до 0,3 мінімального розміру заробітної плати".
22. У статті 133:
назву статті викласти в такій редакції:
"Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів, великогабаритних та великовагових вантажів на транспорті";
в абзаці другому частини першої слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох мінімальних розмірів
заробітної плати";
в абзаці другому частини другої слова "у розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати", а слова "від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами і цифрами "від 1,5 до шести мінімальних розмірів
заробітної плати";
в абзаці другому частини третьої слова "у розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від двох до восьми мінімальних
розмірів заробітної плати", а слова "у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати";
доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
"Порушення правил перевезення небезпечних, великогабаритних та великовагових вантажів на автомобільному транспорті тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів від одного до трьох мінімальних розмірів заробітної плати і на службових

осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати";
у зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;
в абзаці другому частини п'ятої слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до двох мінімальних розмірів
заробітної плати".
23. У статті 140:
в назві статті слова "Порушення правил утримання" замінити словами "Порушення правил, норм і стандартів при утриманні";
в абзаці першому частини першої слова "Порушення правил утримання" замінити словами "Порушення правил, норм і стандартів, що
стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні";
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладення штрафу на службових осіб від 0,5 до 1,5 мінімального розміру заробітної плати";
в абзаці першому частини другої слова "визначеного порядку: погодження з державною автоінспекцією маршрутів руху транспортних засобів
загального користування або транспортних засобів, що перевозять вибухові, радіоактивні, сильнодіючі, отруйні речовини" замінити словами
"визначеного порядку погодження з державною автоінспекцією: маршрутів руху транспортних засобів загального користування", а слова
"перевезення небезпечних великовагових і великогабаритних вантажів" та "проектів генеральних планів, планіровки та забудови населених
пунктів" виключити;
в абзаці другому частини другої слова "у розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,3 до 0,5 мінімального
розміру заробітної плати";
в абзаці першому частини третьої слова "Невстановлення передбачених нормативами пізнавальних знаків на шляхах про проведення робіт,
залишення на шляху дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій" замінити словами "Порушення нормативів щодо обладнання на
дорогах місць: провадження робіт, залишення дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій тощо";
абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 0,2 до 0,5 мінімального розміру заробітної плати і на службових осіб - від 0,5 до одного
мінімального розміру заробітної плати";
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
"Порушення, передбачені частиною першою або другою чи третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або
пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд чи іншого майна, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до 2,5 мінімального розміру заробітної плати і на службових осіб - від 1,5 до
трьох мінімальних розмірів заробітної плати".
24. У статті 218:
у частині першій слова і цифри "статтею 132 (крім справ про використання транспортних засобів водіями)" виключити, а цифри "140-142"
замінити цифрами "141, 142";
у частині другій слова і цифри "статтею 132 (крім справ про використання транспортних засобів водіями)" виключити.
25. У статті 219 слова і цифри "статтею 132 (крім справ про використання транспортних засобів водіями)" виключити.
26. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "51-1" доповнити словами і цифрами "частиною п'ятою статті 121, частиною другою
статті 130, статтями".
27. У статті 222:
у частині першій слово і цифри "статті 121-128-1" замінити словами і цифрами "частини перша, друга, третя і четверта статті 121, статті 122128-1", слова і цифри "частини перша і друга статті 130, частини перша і друга статті 131, частина перша статті 132 (про використання
транспортних засобів водіями), стаття 133" замінити словами і цифрами "частина перша статті 130, статті 132, 133", а після цифр "139"
доповнити цифрами "140";
у частині другій:
у пункті 1 слово і цифри "статтею 133" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою, третьою і п'ятою статті 133";
у пункті 2 слова і цифри "частиною другою статті 121-1, статтями 122-124, частинами першою і другою статті 126, частиною другою статті
127, статтями 128, 128-1, частинами першою і другою статті 129, частинами першою і другою статті 130, частинами першою і другою статті
131, статтею 132 (про використання транспортних засобів водіями), статтею 139 цього Кодексу, - начальник або заступник начальника
відділення (відділу, управління) Державної автомобільної інспекції" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 121, статтею
121-1, частиною четвертою статті 122, статтями 122-1, 122-2, 122-3, частинами першою і третьою статті 123, статтями 124, 124-1, частинами
першою і другою статті 126, частинами третьою і четвертою статті 127, статтями 128, 128-1, частинами першою і другою статті 129, частиною
першою статті 130, статтею 132, частиною четвертою статті 133, статтями 139, 140 цього Кодексу, - начальник або заступник начальника
відділення (відділу, управління, Головного управління) Державної автомобільної інспекції, начальник або заступник начальника відділу
(управління, Головного управління) дорожньої міліції, командир або заступник командира окремого підрозділу дорожньо-патрульної служби";
у пункті 3 слова і цифри "частиною першою статті 121-1, статтями 124-1, 125, частиною третьою статті 126, частиною першою статті 127"
замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною другою статті 123, статтею 125, частиною третьою
статті 126, частинами першою і другою статті 127".
28. У частинах перших статей 226 і 227 слова і цифри "частини третя і четверта статті 131" замінити словами і цифрами "частини перша і
друга статті 131".
29. У частині першій статті 229 слова і цифри "частина четверта статті 133" замінити словами і цифрами "частина п'ята статті 133".
30. У статті 255:
у пункті 1 частини першої:
доповнити абзац другий після цифр "106-2" словами і цифрами "частина п'ята статті 121, частина друга статті 130", а цифри "132" і "140"
виключити;
абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий замінити одним абзацом такого змісту:
"органів Міністерства транспорту України (статті 136, 141, 142)";
у частині другій:
у пункті 2 слова і цифри "частини перша і друга статті 131" виключити;
у пункті 3 слова і цифри "частини третя і четверта статті 131" замінити словами і цифрами "частини перша і друга статті 131";
у пункті 8 слова і цифри "частина перша статті 131" виключити.
31. У частині першій статті 258 після цифр "119" доповнити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 121, частинами
першою, другою і третьою статті 122, статтею 125, частиною третьою статті 126, частинами першою та другою статті 127, статтями".
32. У статті 265:
частину п'яту викласти в такій редакції:
"При вчиненні порушення, за яке відповідно до цього Кодексу може бути накладено адміністративне стягнення, у водія чи судноводія
вилучається посвідчення водія (талон до нього, свідоцтво, диплом) на строк до винесення постанови у справі та сплати порушником штрафу,
що фіксується у талоні до посвідчення водія, який повертається водію, або видається тимчасовий дозвіл на право керування транспортним
засобом, річковим або маломірним судном. В разі відсутності у водія при вчиненні адміністративних порушень посвідчення водія або талона

до нього, а так само в разі ухилення водія від сплати штрафу транспортний засіб порушника може бути затримано до сплати ним штрафу. Про
вилучені речі і документи робиться запис у протоколі про адміністративне порушення";
у частині шостій:
слова і цифри "частинами першою і третьою статті 121, частинами першою і другою статті 130, частинами першою і другою статті 131"
замінити словами і цифрами "статтею 81 (щодо порушень, пов'язаних з використанням автомототранспортних засобів), частинами першою,
другою, четвертою і п'ятою статті 121, статтями 121-1, 122-3, 126, частинами першою і другою статті 130, частиною другою статті 132,
частиною четвертою статті 133", а слова "працівник Державної автомобільної інспекції" замінити словами "працівник міліції";
доповнити частину після слів "до усунення порушення" словами "а в разі вчинення порушень, передбачених статтею 122-2, а так само в разі
залишення водієм транспортного засобу на порушення правил зупинки і стоянки - до оформлення відповідних документів про
правопорушення". Слова "і про огляд" замінити словами "і (або) про огляд", а слова "Порядок затримання, доставки і зберігання номерних
знаків та транспортних засобів визначається Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "Порядок затримання номерних
знаків і транспортних засобів визначається Міністерством внутрішніх справ України, а порядок зберігання затриманих транспортних засобів
та плати за їх доставку і зберігання - Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями".
33. У частині другій статті 276 слова і цифри "частинами першою і другою статті 131" виключити. Доповнити цю частину словами "або за
місцем проживання порушника".
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набирає чинності з 01.09.2001 )
III. Доповнити частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "215-4" цифрами "215-5".
IV. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 23 грудня 1993 року
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