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{Із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
№ 102-11 від 12.04.85, ВВР 1985, № 17, ст. 415
№ 316-11 від 29.05.85, ВВР 1985, № 24, ст. 553
№ 1117-11 від 16.10.85, ВВР 1985, № 44, ст.1056
№ 2010-11 від 03.04.86, ВВР 1986, № 15, ст. 326
№ 2444-11 від 27.06.86, ВВР 1986, № 27, ст. 539
№ 3070-11 від 03.11.86, ВВР 1986, № 46, ст. 933
№ 3282-11 від 19.12.86, ВВР 1986, № 52, ст.1057
№ 3690-11 від 12.03.87, ВВР 1987, № 12, ст. 226
№ 4134-11 від 12.06.87, ВВР 1987, № 25, ст. 453
№ 4135-11 від 12.06.87, ВВР 1987, № 25, ст. 454
№ 4452-11 від 21.08.87, ВВР 1987, № 35, ст. 674
№ 4982-11 від 25.11.87, ВВР 1987, № 49, ст.1009
№ 4995-11 від 01.12.87, ВВР 1987, № 50, ст.1016
№ 6347-11 від 03.08.88, ВВР 1988, № 33, ст. 808
№ 6976-11 від 14.12.88, ВВР 1988, № 52, ст.1184
№ 7445-11 від 27.04.89, ВВР 1989, № 19, ст. 182
№ 7542-11 від 19.05.89, ВВР 1989, № 22, ст. 236
№ 8411-11 від 23.11.89, ВВР 1989, № 49, ст. 673
№ 8710-11 від 19.01.90, ВВР 1990, № 5, ст. 59
№ 8711-11 від 19.01.90, ВВР 1990, № 5, ст. 60
№ 8918-11 від 07.03.90, ВВР 1990, № 12, ст. 194
№ 9082-11 від 20.04.90, ВВР 1990, № 18, ст. 278
№ 9166-11 від 04.05.90, ВВР 1990, № 20, ст. 313
№ 9280-11 від 14.05.90, ВВР 1990, № 22, ст. 367
№ 158-12 від 03.08.90, ВВР 1990, № 34, ст. 501
№ 647-12 від 18.01.91, ВВР 1991, № 7, ст. 45
№ 663-12 від 28.01.91, ВВР 1991, № 8, ст. 56
№ 661-12 від 28.01.91, ВВР 1991, № 11, ст. 106
№ 1413-12 від 09.08.91, ВВР 1991, № 39, ст. 514
№ 1369-12 від 29.07.91, ВВР 1991, № 45, ст. 600
№ 1818-12 від 15.11.91, ВВР 1992, № 5, ст. 40
Законами
№ 1255-12 від 25.06.91, ВВР 1991, № 40, ст.527
№ 2354-12 від 15.05.92, ВВР 1992, № 32, ст.457}
{Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді
штрафу додатково див. Закон № 2467-12 від 17.06.92 — втратив чинність на
підставі Закону № 55/97-ВР від 07.02.97}
{Із змінами, внесеними згідно з Законами
№ 2468-12 від 17.06.92, ВВР 1992, № 35, ст.511
№ 2547-12 від 07.07.92, ВВР 1992, № 39, ст.570
№ 2704-12 від 16.10.92, ВВР 1992, № 47, ст.648

{Із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
№ 102-11 від 12.04.85, ВВР 1985, № 17, ст. 415
№ 316-11 від 29.05.85, ВВР 1985, № 24, ст. 553
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№ 158-12 від 03.08.90, ВВР 1990, № 34, ст. 501
№ 647-12 від 18.01.91, ВВР 1991, № 7, ст. 45
№ 663-12 від 28.01.91, ВВР 1991, № 8, ст. 56
№ 661-12 від 28.01.91, ВВР 1991, № 11, ст. 106
№ 1413-12 від 09.08.91, ВВР 1991, № 39, ст. 514
№ 1369-12 від 29.07.91, ВВР 1991, № 45, ст. 600
№ 1818-12 від 15.11.91, ВВР 1992, № 5, ст. 40
Законами
№ 1255-12 від 25.06.91, ВВР 1991, № 40, ст.527
№ 2354-12 від 15.05.92, ВВР 1992, № 32, ст.457}
{Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді
штрафу додатково див. Закон № 2467-12 від 17.06.92 — втратив чинність на
підставі Закону № 55/97-ВР від 07.02.97}
{Із змінами, внесеними згідно з Законами
№ 2468-12 від 17.06.92, ВВР 1992, № 35, ст.511
№ 2547-12 від 07.07.92, ВВР 1992, № 39, ст.570
№ 2704-12 від 16.10.92, ВВР 1992, № 47, ст.648
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№ 2857-12 від 15.12.92, ВВР 1993, № 6, ст. 35
№ 2941а-12 від 26.01.93, ВВР 1993, № 12, ст.100
№ 2977-12 від 03.02.93, ВВР 1993, № 15, ст.131
№ 2992-12 від 04.02.93, ВВР 1993, № 15, ст.134
№ 3039-12 від 03.03.93, ВВР 1993, № 18, ст.189
№ 3134-12 від 22.04.93, ВВР 1993, № 22, ст.232
№ 3176-12 від 04.05.93, ВВР 1993, № 24, ст.256
№ 3350-12 від 30.06.93, ВВР 1993, № 34, ст.354
№ 3351-12 від 30.06.93, ВВР 1993, № 34, ст.355
№ 3582-12 від 11.11.93, ВВР 1993, № 46, ст.427
№ 3683-12 від 15.12.93, ВВР 1994, № 1, ст. 3
№ 3785-12 від 23.12.93, ВВР 1994, № 12, ст. 58
№ 3806-12 від 24.12.93, ВВР 1994, № 13, ст. 69
№ 3888-12 від 28.01.94, ВВР 1994, № 19, ст.111
№ 3890-12 від 28.01.94, ВВР 1994, № 20, ст.114
№ 4040-12 від 25.02.94, ВВР 1994, № 28, ст.236
№ 4044-12 від 25.02.94, ВВР 1994, № 28, ст.239
№ 4045-12 від 25.02.94, ВВР 1994, № 28, ст.240
№ 84/94-ВР від 05.07.94, ВВР 1994, № 31, ст.288
№ 155/94-ВР від 29.07.94, ВВР 1994, № 38, ст.349
№ 179/94-ВР від 22.09.94, ВВР 1994, № 41, ст.375
№ 209/94-ВР від 14.10.94, ВВР 1994, № 46, ст.413
№ 244/94-ВР від 15.11.94, ВВР 1994, № 49, ст.431
№ 246/94-ВР від 15.11.94, ВВР 1994, № 48, ст.429
№ 8/95-ВР від 19.01.95, ВВР 1995, № 3, ст. 20
№ 64/95-ВР від 15.02.95, ВВР 1995, № 10, ст. 64
№ 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР 1995, № 13, ст. 85
№ 79/95-ВР від 01.03.95, ВВР 1995, № 13, ст. 87
№ 123/95-ВР від 05.04.95, ВВР 1995, № 15, ст.103
№ 210/95-ВР від 02.06.95, ВВР 1995, № 22, ст.169
№ 282/95-ВР від 11.07.95, ВВР 1995, № 29, ст.216
№ 296/95-ВР від 11.07.95, ВВР 1995, № 29, ст.223
№ 305/95-ВР від 13.07.95, ВВР 1995, № 30, ст.233
№ 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР 1995, № 34, ст.268
№ 81/96-ВР від 06.03.96, ВВР 1996, № 15, ст. 70
№ 148/96-ВР від 25.04.96, ВВР 1996, № 25, ст.104
№ 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР 1996, № 31, ст.145
№ 323/96-ВР від 12.07.96, ВВР 1996, № 52, ст.294
№ 328/96-ВР від 12.07.96, ВВР 1996, № 44, ст.216
№ 386/96-ВР від 01.10.96, ВВР 1996, № 46, ст.247
№ 388/96-ВР від 02.10.96, ВВР 1996, № 46, ст.249
№ 398/96-ВР від 02.10.96, ВВР 1996, № 46, ст.251
№ 489/96-ВР від 13.11.96, ВВР 1996, № 52, ст.305
№ 497/96-ВР від 14.11.96, ВВР 1997, № 1, ст. 1
№ 23/97-ВР від 23.01.97, ВВР 1997, № 11, ст. 92
№ 55/97-ВР від 07.02.97, ВВР 1997, № 14, ст.114
№ 308/97-ВР від 04.06.97, ВВР 1997, № 29, ст.192
№ 390/97-ВР від 20.06.97, ВВР 1997, № 36, ст.230
№ 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.41
№ 651/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.42
№ 666/97-ВР від 21.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.45
№ 73/98-ВР від 04.02.98, ВВР, 1998, № 24, ст.139
№ 210/98-ВР від 24.03.98, ВВР, 1998, № 35, ст.241
№ 352-XIV від 23.12.98, ВВР, 1999, № 5-6, ст.45
№ 444-XIV від 18.02.99, ВВР, 1999, № 16, ст.96
№ 557-XIV від 24.03.99, ВВР, 1999, № 19, ст.173
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№ 2857-12 від 15.12.92, ВВР 1993, № 6, ст. 35
№ 2941а-12 від 26.01.93, ВВР 1993, № 12, ст.100
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№ 3683-12 від 15.12.93, ВВР 1994, № 1, ст. 3
№ 3785-12 від 23.12.93, ВВР 1994, № 12, ст. 58
№ 3806-12 від 24.12.93, ВВР 1994, № 13, ст. 69
№ 3888-12 від 28.01.94, ВВР 1994, № 19, ст.111
№ 3890-12 від 28.01.94, ВВР 1994, № 20, ст.114
№ 4040-12 від 25.02.94, ВВР 1994, № 28, ст.236
№ 4044-12 від 25.02.94, ВВР 1994, № 28, ст.239
№ 4045-12 від 25.02.94, ВВР 1994, № 28, ст.240
№ 84/94-ВР від 05.07.94, ВВР 1994, № 31, ст.288
№ 155/94-ВР від 29.07.94, ВВР 1994, № 38, ст.349
№ 179/94-ВР від 22.09.94, ВВР 1994, № 41, ст.375
№ 209/94-ВР від 14.10.94, ВВР 1994, № 46, ст.413
№ 244/94-ВР від 15.11.94, ВВР 1994, № 49, ст.431
№ 246/94-ВР від 15.11.94, ВВР 1994, № 48, ст.429
№ 8/95-ВР від 19.01.95, ВВР 1995, № 3, ст. 20
№ 64/95-ВР від 15.02.95, ВВР 1995, № 10, ст. 64
№ 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР 1995, № 13, ст. 85
№ 79/95-ВР від 01.03.95, ВВР 1995, № 13, ст. 87
№ 123/95-ВР від 05.04.95, ВВР 1995, № 15, ст.103
№ 210/95-ВР від 02.06.95, ВВР 1995, № 22, ст.169
№ 282/95-ВР від 11.07.95, ВВР 1995, № 29, ст.216
№ 296/95-ВР від 11.07.95, ВВР 1995, № 29, ст.223
№ 305/95-ВР від 13.07.95, ВВР 1995, № 30, ст.233
№ 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР 1995, № 34, ст.268
№ 81/96-ВР від 06.03.96, ВВР 1996, № 15, ст. 70
№ 148/96-ВР від 25.04.96, ВВР 1996, № 25, ст.104
№ 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР 1996, № 31, ст.145
№ 323/96-ВР від 12.07.96, ВВР 1996, № 52, ст.294
№ 328/96-ВР від 12.07.96, ВВР 1996, № 44, ст.216
№ 386/96-ВР від 01.10.96, ВВР 1996, № 46, ст.247
№ 388/96-ВР від 02.10.96, ВВР 1996, № 46, ст.249
№ 398/96-ВР від 02.10.96, ВВР 1996, № 46, ст.251
№ 489/96-ВР від 13.11.96, ВВР 1996, № 52, ст.305
№ 497/96-ВР від 14.11.96, ВВР 1997, № 1, ст. 1
№ 23/97-ВР від 23.01.97, ВВР 1997, № 11, ст. 92
№ 55/97-ВР від 07.02.97, ВВР 1997, № 14, ст.114
№ 308/97-ВР від 04.06.97, ВВР 1997, № 29, ст.192
№ 390/97-ВР від 20.06.97, ВВР 1997, № 36, ст.230
№ 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.41
№ 651/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.42
№ 666/97-ВР від 21.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.45
№ 73/98-ВР від 04.02.98, ВВР, 1998, № 24, ст.139
№ 210/98-ВР від 24.03.98, ВВР, 1998, № 35, ст.241
№ 352-XIV від 23.12.98, ВВР, 1999, № 5-6, ст.45
№ 444-XIV від 18.02.99, ВВР, 1999, № 16, ст.96
№ 557-XIV від 24.03.99, ВВР, 1999, № 19, ст.173
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№ 812-XIV від 02.07.99, ВВР, 1999, № 34, ст.285
№ 863-XIV від 08.07.99, ВВР, 1999, № 36, ст.317
№ 898-XIV від 09.07.99, ВВР, 1999, № 36, ст.319
№ 998-XIV від 16.07.99, ВВР, 1999, № 41, ст.373
№ 1040-XIV від 14.09.99, ВВР, 1999, № 45, ст.396
№ 1080-XIV від 21.09.99, ВВР, 1999, № 49, ст.429
№ 1142-XIV від 08.10.99, ВВР, 1999, № 48, ст.421
№ 1228-XIV від 17.11.99, ВВР, 1999, № 52, ст.466
№ 1288-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 5, ст.34
№ 1342-XIV від 22.12.99, ВВР, 2000, № 4, ст.31
№ 1368-XIV від 11.01.2000, ВВР, 2000, № 8, ст.49
№ 1379-XIV від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 8, ст.50
№ 1381-XIV від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 10, ст.79
№ 1580-III від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 23, ст.179
№ 1587-III від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 24, ст.183 —
зміни набирають чинності з 1 січня 2001 року
№ 1685-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, № 30, ст.240
№ 1708-III від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.256
№ 1744-III від 18.05.2000, ВВР, 2000, № 35, ст.280
№ 1929-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 43, ст.364
№ 1969-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, № 45, ст.377
№ 1979-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, № 45, ст.387
№ 1981-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, № 45, ст.389
№ 1986-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, № 46, ст.396
№ 2029-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, № 48, ст.415
№ 2056-III від 19.10.2000, ВВР, 2000, № 50, ст.436}
{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення
Конституційного Суду № 13-рп/2000 від 16.11.2000}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2114-III від 16.11.2000, ВРР, 2001, № 1, ст.3
№ 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38
№ 2247-III від 18.01.2001, ВВР, 2001, № 13, ст.66
№ 2342-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 27, ст.132
№ 2350-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 22, ст.107
№ 2359-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 23, ст.115
№ 2360-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 23, ст.116
№ 2362-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 23, ст.117
№ 2372-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 24, ст.126
№ 2415-III від 17.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.148
№ 2443-III від 24.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.152 —
набирає чинності 01.09.2001 року
№ 2550-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, № 41, ст.201
№ 2686-III від 13.09.2001, ВВР, 2002, № 2, ст.7
№ 2703-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, № 2, ст.10
№ 2747-III від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 5, ст. 33
№ 2787-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 6, ст. 45
№ 2888-III від 13.12.2001, ВВР, 2002, № 11, ст.81
№ 2953-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.121
№ 3048-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.195
№ 3047-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.194
№ 177-IV від 26.09.2002, ВВР, 2002, № 46, ст.347
№ 198-IV від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.366
№ 254-IV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 4, ст.31
№ 249-IV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 1, ст. 2
— набирає чинності 11.06.2003 року
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Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень
Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах
Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в
лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку
Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини, вимог з
охорони пралісів, квазіпралісів та природних лісів
Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду
Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів,
ягід
Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу
на ліси
Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами,
шкідливими викидами, відходами і покидьками
Стаття 73. Засмічення лісів відходами
Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях
державного лісового фонду
Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах
Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни
Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах
Стаття 77-1. Самовільне випалювання рослинності або її залишків
Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї
фізичних та біологічних факторів
Стаття 78-1. Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і
атмосферних явищ
Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і
експлуатації підприємств і споруд
Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення
Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження
з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення
відходів
Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та
технологічної документації
Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за
запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та
поводження з ними
Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія,
без спеціального дозволу
Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів
Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та
утилізації відходів
Стаття 82-7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму
Стаття 82-8. Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів
Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та
захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів
Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин
Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу
Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів
тваринного або рослинного світу
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Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення,
акліматизації та схрещування диких тварин
Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу
Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил
утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах
Стаття 88-2. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку
зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними
Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами
Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
Стаття 90-1. Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування,
використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших
продуктів біотехнологій
Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Стаття 91-1. Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних
моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і
матеріалів
Стаття 91-2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів
Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів
Стаття 91-4. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації
Стаття 91-5. Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини
Стаття 92-1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи
ГЛАВА 8. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВІ
ТА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях
промисловості
Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік
вибухових матеріалів у галузях промисловості
Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки
Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної
експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва
Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
Стаття 96-2. Порушення вимог законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель
Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж
Стаття 101. Порушення, зв’язані з використанням газу
Стаття 101-1. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 102. Порушення, пов’язані з неефективною експлуатацією паливо— і енерговикористовуючого
устаткування
Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства
Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією, водою чи газом
Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт
Стаття 103-3. Порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної води
ГЛАВА 9. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ..
ПОРУШЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ПРАВИЛ
Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур,
пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи
фермерських господарств
Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва
Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів
Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних
зон або ввезення до них об’єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю
Стаття 106-1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх
зберігання та переробки
Стаття 106-2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель
Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві
Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин
Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і
техніки безпеки
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Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення,
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утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах
Стаття 88-2. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку
зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними
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використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших
продуктів біотехнологій
Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
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Стаття 91-5. Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
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Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях
Стаття 175-2. Здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки
Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення
Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення
Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або
тютюнових виробів
Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або
поява у громадських місцях у п’яному вигляді
Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві
Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння
Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері
розваг, або закладах громадського харчування
Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях
Стаття 181-1. Заняття проституцією
Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від
шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб
Стаття 183-1. Несплата аліментів
Стаття 183-2. Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей
ГЛАВА 15. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ
Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна
Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися
без опіки (піклування) батьків
Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця
Стаття 185-1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
Стаття 185-2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів,
мітингів, вуличних походів або демонстрацій
Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України
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Стаття 172-9-1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним
спортивним змаганням
Стаття 172-9-2. Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
ГЛАВА 13-Б. ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 172-10. Відмова від виконання законних вимог командира (начальника)
Стаття 172-11. Самовільне залишення військової частини або місця служби
Стаття 172-12. Необережне знищення або пошкодження військового майна
Стаття 172-13. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем
Стаття 172-14. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень
Стаття 172-15. Недбале ставлення до військової служби
Стаття 172-16. Бездіяльність військової влади
Стаття 172-17. Порушення правил несення бойового чергування
Стаття 172-18. Порушення правил несення прикордонної служби
Стаття 172-19. Порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять
підвищену небезпеку для оточення
Стаття 172-20. Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів,
психотропних речовин чи їх аналогів
ГЛАВА 14. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ
Стаття 173. Дрібне хуліганство
Стаття 173-1. Поширювання неправдивих чуток
Стаття 173-2. Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового
заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування
Стаття 173-3. Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки
Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу
Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого
порядку
Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях
Стаття 175-2. Здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки
Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення
Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення
Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або
тютюнових виробів
Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або
поява у громадських місцях у п’яному вигляді
Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві
Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння
Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері
розваг, або закладах громадського харчування
Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях
Стаття 181-1. Заняття проституцією
Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від
шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб
Стаття 183-1. Несплата аліментів
Стаття 183-2. Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей
ГЛАВА 15. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ
Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна
Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися
без опіки (піклування) батьків
Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця
Стаття 185-1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
Стаття 185-2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів,
мітингів, вуличних походів або демонстрацій
Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України
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Стаття 185-4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового
розслідування чи прокурора
128
Стаття 185-5. Перешкодження явці до суду народного засідателя, присяжного
128
Стаття 185-6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду
128
Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи посадової особи Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України
128
128
Стаття 185-8. Ухилення від виконання законних вимог прокурора
Стаття 185-9. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює
контроль за перевезенням пасажирів
129
Стаття 185-10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника
Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону
129
129
Стаття 185-11. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист
Стаття 185-12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов’язаних з обслуговуванням об’єктів
електроенергетики
129
Стаття 185-13. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України
130
Стаття 186. Самоуправство
130
Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород
130
Стаття 186-3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень
131
131
Стаття 186-5. Порушення законодавства про об’єднання громадян
Стаття 186-6. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації
131
Стаття 186-7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника
документів
131
Стаття 186-8. Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців
132
Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду
132
Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах,
установах виконання покарань
132
Стаття 188-1. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування
133
Стаття 188-2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав
споживачів
133
Стаття 188-3. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що
133
реалізує державну політику з контролю за цінами
Стаття 188-4. Невиконання законних вимог центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці
133
Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють
державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних
ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
134
Стаття 188-6. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або створення
перешкод для діяльності цього органу
134
Стаття 188-7. Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації
134
Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і
техногенну безпеку
134
Стаття 188-9. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного
регулювання
135
Стаття 188-10. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів
135
Стаття 188-11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог
посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби
135
Стаття 188-12. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої
136
влади у сфері захисту рослин
Стаття 188-13. Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця
136
Стаття 188-14. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері енергозбереження
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Стаття 188-15. Невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту
136
Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій
від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
137
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дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння
Стаття 189-3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
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Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї
Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної
чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік
Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і
револьверів та патронів до них
Стаття 195-3. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони
Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових
пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами
Стаття 195-5. Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання
піротехнічних засобів
Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання
Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності
Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта
Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу
Стаття 202. Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон
України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду
Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного
проїзду через територію України
Стаття 203-1. Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну
Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації
іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів
Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Стаття 204-2. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Стаття 204-3. Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення
антитерористичної операції
Стаття 204-4. Порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду
з нього
Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства
Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних
засобів та сприяння в наданні інших послуг
Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України
Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і
військову службу
Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності
Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат
Стаття 211-2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних
дільниць
Стаття 211-3. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому
обліку
Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові
комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці
Стаття 211-5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати
Стаття 211-6. Неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників
Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану
та несвоєчасна реєстрація народження дитини
Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю
Стаття 212-3. Порушення права на інформацію та права на звернення
Стаття 212-4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю
Стаття 212-5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв
інформації, що містять службову інформацію
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Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї
Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної
чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік
Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і
револьверів та патронів до них
Стаття 195-3. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони
Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових
пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами
Стаття 195-5. Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання
піротехнічних засобів
Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання
Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності
Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта
Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу
Стаття 202. Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон
України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду
Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного
проїзду через територію України
Стаття 203-1. Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну
Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації
іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів
Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Стаття 204-2. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Стаття 204-3. Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення
антитерористичної операції
Стаття 204-4. Порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду
з нього
Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства
Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних
засобів та сприяння в наданні інших послуг
Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України
Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і
військову службу
Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності
Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат
Стаття 211-2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних
дільниць
Стаття 211-3. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому
обліку
Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові
комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці
Стаття 211-5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати
Стаття 211-6. Неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників
Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану
та несвоєчасна реєстрація народження дитини
Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю
Стаття 212-3. Порушення права на інформацію та права на звернення
Стаття 212-4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю
Стаття 212-5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв
інформації, що містять службову інформацію
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Стаття 212-6. Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах,
незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем
ГЛАВА 15-А. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про
виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків
виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких
списків
Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців,
зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі
Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення
референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні
виборів
Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення
референдуму
Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта
виборчого процесу
Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії
Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не
містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск
Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або
розміщення їх у заборонених законом місцях
Стаття 212-15. Порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення
порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення
порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення. передвиборної агітації
або агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму
Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість
Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу
Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму
Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов’язків
або його безпідставне звільнення з роботи
Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, пов’язаних з підготовкою і проведенням
виборів, референдуму
Стаття 212-21. Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів
виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
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Стаття 212-6. Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах,
незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем
ГЛАВА 15-А. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про
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РОЗДІЛ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

160

161

161
161
162
162
162
162
163
163

163
163
164
164
164
164
164

164

ГЛАВА 16. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
164
Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення 164
Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення
165
Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення
165
Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
165
Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
165
ГЛАВА 17. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
166
166
Стаття 218. Адміністративні комісії
Стаття 219. Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад
166
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
167
Стаття 221-1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди та Верховний Суд
168
Стаття 222. Органи Національної поліції
168
Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України
169
Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб
169
Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку
170
Стаття 224. Органи залізничного транспорту
171
Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
171
Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
173
Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
173

ГЛАВА 16. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
164
Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення 164
Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення
165
Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення
165
Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
165
Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
165
ГЛАВА 17. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
166
166
Стаття 218. Адміністративні комісії
Стаття 219. Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад
166
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
167
Стаття 221-1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди та Верховний Суд
168
Стаття 222. Органи Національної поліції
168
Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України
169
Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб
169
Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку
170
Стаття 224. Органи залізничного транспорту
171
Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
171
Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
173
Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
173

249

249

Стаття 230-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю
173
Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці
174
Стаття 234-1. Органи державного фінансового контролю
175
Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
175
Стаття 234-3. Національний банк України
175
176
Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Стаття 235. Військові комісаріати
176
Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України
176
Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної служби
177
Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної
медицини
178
Стаття 238-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
178
рослин
Стаття 238-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин
179
Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр
179
Стаття 240. Органи рибоохорони
179
Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового
господарства
180
Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського
господарства
180
Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів
180
Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
181
Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі
181
Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
182
Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
182
Стаття 244-3. Органи державної статистики
182
Стаття 244-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю
182
за додержанням законодавства про захист прав споживачів
Стаття 244-5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами
183
Стаття 244-6. Органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
183
Стаття 244-7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації,
метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання
184
Стаття 244-8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та
безпеки лікарських засобів
184
Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття
185
Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (Стаття 165-3) та
перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок (Стаття 188-23).
185
Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування України
185
Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
186
Стаття 244-13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
186
Стаття 244-16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
186
186
Стаття 244-17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Стаття 244-18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг
187
Стаття 244-19. Органи ринкового нагляду
187
Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного
нагляду
187
Стаття 244-21. Органи державної виконавчої служби
187
Стаття 244-22. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
187
Стаття 244-23. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
фінансову і бюджетну політику
188

РОЗДІЛ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
ГЛАВА 18. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

250

188

Стаття 230-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю
173
Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці
174
Стаття 234-1. Органи державного фінансового контролю
175
Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
175
Стаття 234-3. Національний банк України
175
176
Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Стаття 235. Військові комісаріати
176
Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України
176
Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної служби
177
Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної
медицини
178
Стаття 238-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
178
рослин
Стаття 238-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин
179
Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр
179
Стаття 240. Органи рибоохорони
179
Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового
господарства
180
Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського
господарства
180
Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів
180
Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
181
Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі
181
Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
182
Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
182
Стаття 244-3. Органи державної статистики
182
Стаття 244-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю
182
за додержанням законодавства про захист прав споживачів
Стаття 244-5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами
183
Стаття 244-6. Органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
183
Стаття 244-7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації,
метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання
184
Стаття 244-8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та
безпеки лікарських засобів
184
Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття
185
Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (Стаття 165-3) та
перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок (Стаття 188-23).
185
Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування України
185
Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
186
Стаття 244-13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
186
Стаття 244-16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
186
186
Стаття 244-17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Стаття 244-18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг
187
Стаття 244-19. Органи ринкового нагляду
187
Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного
нагляду
187
Стаття 244-21. Органи державної виконавчої служби
187
Стаття 244-22. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
187
Стаття 244-23. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
фінансову і бюджетну політику
188

РОЗДІЛ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ

188

ГЛАВА 18. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

250

188
188

Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
188
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
188
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
188
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
189
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
189
Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні
правопорушення
189
Стаття 251. Докази
189
Стаття 252. Оцінка доказів
190
Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового розслідування
190
ГЛАВА 19. ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
190
Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
190
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
190
Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
198
Стаття 257. Надіслання протоколу
198
198
Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
Стаття 259. Доставлення порушника
199
ГЛАВА 20. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
201
Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
201
Стаття 261. Адміністративне затримання
201
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання
202
Стаття 263. Строки адміністративного затримання
203
Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
204
Стаття 265. Вилучення речей і документів
204
Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
205
Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів працівниками уповноважених підрозділів
Національної поліції
205
Стаття 265-4. Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування
207
Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та
огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських
208
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 209
ГЛАВА 21. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
209
Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
209
Стаття 269. Потерпілий
210
Стаття 270. Законні представники та представники
210
Стаття 271. Захисник
210
Стаття 272. Свідок
211
Стаття 273. Експерт
211
Стаття 274. Перекладач
211
Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам
211
ГЛАВА 22. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
212
212
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
212
Стаття 277-2. Повідомлення про розгляд справи
213
Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
213
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
213
Стаття 279-1. Розгляд справ про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки,
паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)
213
Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки,
паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), вчинене на
215
транспортному засобі, зареєстрованому за межами України
Стаття 279-3. Звільнення відповідальної особи, зазначеної у частині першій статті 14-2 цього Кодексу, особи,
яка ввезла транспортний засіб на територію України, від адміністративної відповідальності за правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил
зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)
215

Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
188
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
188
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
188
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
189
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
189
Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні
правопорушення
189
Стаття 251. Докази
189
Стаття 252. Оцінка доказів
190
Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового розслідування
190
ГЛАВА 19. ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
190
Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
190
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
190
Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
198
Стаття 257. Надіслання протоколу
198
198
Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
Стаття 259. Доставлення порушника
199
ГЛАВА 20. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
201
Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
201
Стаття 261. Адміністративне затримання
201
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання
202
Стаття 263. Строки адміністративного затримання
203
Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
204
Стаття 265. Вилучення речей і документів
204
Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
205
Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів працівниками уповноважених підрозділів
Національної поліції
205
Стаття 265-4. Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування
207
Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та
огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських
208
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 209
ГЛАВА 21. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
209
Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
209
Стаття 269. Потерпілий
210
Стаття 270. Законні представники та представники
210
Стаття 271. Захисник
210
Стаття 272. Свідок
211
Стаття 273. Експерт
211
Стаття 274. Перекладач
211
Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам
211
ГЛАВА 22. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
212
212
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
212
Стаття 277-2. Повідомлення про розгляд справи
213
Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
213
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
213
Стаття 279-1. Розгляд справ про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки,
паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)
213
Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки,
паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), вчинене на
215
транспортному засобі, зареєстрованому за межами України
Стаття 279-3. Звільнення відповідальної особи, зазначеної у частині першій статті 14-2 цього Кодексу, особи,
яка ввезла транспортний засіб на територію України, від адміністративної відповідальності за правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил
зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)
215

251

251

Стаття 279-4. Інформування відповідальної особи, зазначеної у частині першій статті 14-2 цього Кодексу, про
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та
про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки
(відеозапису)
216
Стаття 280. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення 216
217
Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних
правопорушень
217
ГЛАВА 23. ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
217
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
217
Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
218
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії
постанови
218
ГЛАВА 24. ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
219
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
219
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
220
Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
220
Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне
правопорушення законної сили
221
221
Стаття 292. Строк розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 293. Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
221
Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та
перегляд постанови
221
Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі на постанову
223
Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення
223
ГЛАВА 24-1.. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ

Стаття 279-4. Інформування відповідальної особи, зазначеної у частині першій статті 14-2 цього Кодексу, про
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та
про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки
(відеозапису)
216
Стаття 280. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення 216
217
Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних
правопорушень
217
ГЛАВА 23. ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
217
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
217
Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
218
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії
постанови
218
ГЛАВА 24. ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
219
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
219
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
220
Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
220
Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне
правопорушення законної сили
221
221
Стаття 292. Строк розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 293. Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
221
Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та
перегляд постанови
221
Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі на постанову
223
Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення
223
ГЛАВА 24-1.. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ

ПРАВОПОРУШЕННЯ У РАЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЮ СУДОВОЮ УСТАНОВОЮ,
ЮРИСДИКЦІЯ ЯКОЇ ВИЗНАНА УКРАЇНОЮ, ПОРУШЕННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ СПРАВИ СУДОМ
223
Стаття 297-1. Право на перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
223
Стаття 297-2. Строк подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення 223
Стаття 297-3. Вимоги до заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
224
Стаття 297-4. Порядок подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення
224
Стаття 297-5. Перевірка відповідності заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення вимогам цього Кодексу
224
Стаття 297-6. Допуск справи до провадження
225
Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді
225
Стаття 297-8. Порядок розгляду справи Верховним Судом
225
Стаття 297-9. Повноваження Верховного Суду
226
Стаття 297-10. Постанова Верховного Суду
226

ПРАВОПОРУШЕННЯ У РАЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЮ СУДОВОЮ УСТАНОВОЮ,
ЮРИСДИКЦІЯ ЯКОЇ ВИЗНАНА УКРАЇНОЮ, ПОРУШЕННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ СПРАВИ СУДОМ
223
Стаття 297-1. Право на перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
223
Стаття 297-2. Строк подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення 223
Стаття 297-3. Вимоги до заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
224
Стаття 297-4. Порядок подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення
224
Стаття 297-5. Перевірка відповідності заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення вимогам цього Кодексу
224
Стаття 297-6. Допуск справи до провадження
225
Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді
225
Стаття 297-8. Порядок розгляду справи Верховним Судом
225
Стаття 297-9. Повноваження Верховного Суду
226
Стаття 297-10. Постанова Верховного Суду
226

РОЗДІЛ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
ГЛАВА 25. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 299. Звернення постанови до виконання
Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 300-1. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу
за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі,
або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі
фотозйомки (відеозапису)
Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Стаття 304. Вирішення питань, зв’язаних з виконанням постанови
Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
ГЛАВА 26. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ВИНЕСЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження
ГЛАВА 27. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ

252

226

РОЗДІЛ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

226
226
227
227

ГЛАВА 25. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 299. Звернення постанови до виконання
Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 300-1. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу
за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі,
або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі
фотозйомки (відеозапису)
Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Стаття 304. Вирішення питань, зв’язаних з виконанням постанови
Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
ГЛАВА 26. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ВИНЕСЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження
ГЛАВА 27. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ

227
228
228
228
228
228
228
228

252

226
226
226
227
227

227
228
228
228
228
228
228
228

ШТРАФУ
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу
Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення
адміністративного правопорушення
Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
ГЛАВА 28. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ
ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА
Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета
Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета
ГЛАВА 29. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ
ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ
Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей
Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
ГЛАВА 30. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права
Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування річковим або маломірним
судном
Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання
Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
ГЛАВА 30-А. ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ
Стаття 321-1. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських
робіт
Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт
Стаття 321-3. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за
місцем відбування порушником громадських робіт
Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
ГЛАВА 31. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
ВИПРАВНИХ РОБІТ
Стаття 322. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт
Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт
Стаття 324. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за
місцем відбування порушником виправних робіт
Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт
ГЛАВА 31-А. ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ
Стаття 325-1. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт
Стаття 325-2. Обчислення строку виконання суспільно корисних робіт
Стаття 325-3. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу
за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт
Стаття 325-4. Наслідки ухилення особи від відбування суспільно корисних робіт
ГЛАВА 32. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ ТА АРЕШТУ З УТРИМАННЯМ НА ГАУПТВАХТІ
Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту та арешту з утриманням на
гауптвахті
Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту
Стаття 327-1. Порядок відбування арешту з утриманням на гауптвахті
Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту
ГЛАВА 33. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ
ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ
Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди

229
229
229
229
230
230
230
230
230
230
230
231
231
231
231
231
231
232
232
232
232
232
233
233
233
233
234
234
234
234
234
235
235
235
235
235
235
236
236
236
236

253

ШТРАФУ
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу
Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення
адміністративного правопорушення
Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
ГЛАВА 28. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ
ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА
Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета
Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета
ГЛАВА 29. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ
ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ
Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей
Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
ГЛАВА 30. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права
Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування річковим або маломірним
судном
Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання
Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
ГЛАВА 30-А. ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ
Стаття 321-1. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських
робіт
Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт
Стаття 321-3. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за
місцем відбування порушником громадських робіт
Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
ГЛАВА 31. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
ВИПРАВНИХ РОБІТ
Стаття 322. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт
Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт
Стаття 324. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за
місцем відбування порушником виправних робіт
Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт
ГЛАВА 31-А. ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ
Стаття 325-1. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт
Стаття 325-2. Обчислення строку виконання суспільно корисних робіт
Стаття 325-3. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу
за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт
Стаття 325-4. Наслідки ухилення особи від відбування суспільно корисних робіт
ГЛАВА 32. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ ТА АРЕШТУ З УТРИМАННЯМ НА ГАУПТВАХТІ
Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту та арешту з утриманням на
гауптвахті
Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту
Стаття 327-1. Порядок відбування арешту з утриманням на гауптвахті
Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту
ГЛАВА 33. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ
ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ
Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
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