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Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення згідно з 

Кодексом України про адміністративні правопорушення: 

 

Органи внутрішніх справ (міліція) – складання протоколів за 

незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-

мастильних матеріалів (частина перша статті 44, та ст. 80, 81, 89 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (в частині перевищення 

нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 

транспортних засобів). 
Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих 

розмірах  

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах - 

тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.  

Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були 

у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, 

пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, 

передбачені цією статтею.  

Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин 

визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони 

здоров'я.  

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з 

перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах  

Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і 

установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень 

впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені 

нормативи, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів 

господарської діяльності від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з 

перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 

Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і 

установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень 

впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені 

нормативи, -  

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами  

Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що 

призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, -  

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  
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Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної 

служби - справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням 

державних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм 

(стаття 42), а також про адміністративні правопорушення, передбачені 

частиною другою статті 41, статтями 78, 80 - 83, 90
1
, 95, 167, 168

1
, 170 (коли 

вони є порушеннями санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних 

правил і норм), та статтею 188
11

 . 
Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і 

норм  

Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шести до двадцяти 

п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці  

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, 

виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю -  

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності 

від п'ятнадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці - 

тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в 

атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів  

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально 

уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим 

дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих 

речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних 

джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів - тягнуть за 

собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів 

на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря 

без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли 

необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, - тягне за собою 

накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з 

перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах  

Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і 

установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень 

впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені 

нормативи, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів 

господарської діяльності від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з 

перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 

Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і 

установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень 

впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені 
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нормативи, - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, 

транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів 

Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, 

утилізації, ліквідації та використання відходів - тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

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 

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 з порушенням встановлених строків, а 

так само порядку подання такої звітності - тягне за собою накладення штрафу на посадових 

осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
2
. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної 

нормативно-технічної та технологічної документації 

Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням 

без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в 

установленому порядку, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до 

п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

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  

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, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні 

наслідки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
4
. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує 

відповідна технологія, без спеціального дозволу  

Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна 

технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у 

галузі охорони навколишнього природного середовища - тягне за собою накладення штрафу 

на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
5
. Порушення правил передачі відходів  

Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення 

або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на 

проведення цих операцій, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
6
. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і 

виробництв з оброблення та утилізації відходів  

Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з 

оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення 

промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо) 

- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
7
. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму  

Порушення порядку обліку придбання та експлуатації хімічних джерел струму або 

порядку обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх 

на утилізацію - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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Ненадання в установленому порядку інформації або надання неправдивої 

інформації щодо обсягів придбання та експлуатації нових хімічних джерел струму, обсягів 

накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію - тягнуть 

за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Непередача в установленому порядку відпрацьованих небезпечних хімічних джерел 

струму ємністю 7 А/год та більше на утилізацію підприємствам, що мають ліцензії на 

здійснення діяльності із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, 

знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних 

речовин та інших препаратів  

Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, 

ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших 

препаратів - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 83
1
. Порушення законодавства про захист рослин 

Порушення законодавства про захист рослин:  

1) поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування 

рослин сільськогосподарського та іншого призначення;  

2) екологічно не обгрунтоване здійснення захисту рослин;  

3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу 

посівам, деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого грунту, а також 

продукції рослинного походження від шкідливих організмів;  

4) завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також 

речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і 

реєстрації;  

5) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів захисту рослин для 

проведення їх огляду, дослідження;  

6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що 

призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного 

походження, а також забруднення довкілля, - тягне за собою попередження або накладення 

штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від десяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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  

Невиконання правил і норм у процесі створення нових штамів мікроорганізмів, 

біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій - тягне за собою накладення 

штрафу на громадян від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі виробництва, зберігання, 

транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, 

біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки  

Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки - тягне за собою накладення 

штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного 

стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 167. Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів  

Випуск (в тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам 

стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, 

комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи 

уповноважених ними осіб від трьох до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Стаття 168
1
. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не 

відповідають вимогам стандартів, норм і правил  

Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають 

вимогам стандартів, норм і правил, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, 

громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від одного до вісімнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і 

використанні продукції  

Недодержання стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і 

використанні (експлуатації) продукції, якщо це спричинило зниження якості, псування або 

наднормативні втрати продукції, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 

трьох до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 188
11

. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само 

інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-

епідеміологічної служби  

Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, 

установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення порушень 

санітарного законодавства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої 

інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків - тягне 

за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Органи спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України - справи 

про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 55, 57 - 

74, 76 - 77
1
, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм), статтями 78
1
 - 79

1
 та статтями 80 - 83 (крім 

порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а 

також перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах транспортних засобів), частинами першою та третьою 

статті 85, статтями 86
1
, 87, 89 (щодо диких тварин), статтею 90

1
 (крім порушень 

санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 

91
1
 - 91

4
, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 

167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не 

відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188
5
.  

Стаття 47. Порушення права державної власності на надра  

Самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій 

формі порушують право державної власності на надра, - тягнуть за собою накладення 

штрафу на громадян від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

на посадових осіб - від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 48. Порушення права державної власності на води  

Самовільне захоплення водних об'єктів або самовільне водокористування, 

переуступка права водокористування, а також укладення інших угод, які в прямій чи 

прихованій формі порушують право державної власності на води, - тягнуть за собою 

накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси  

Самовільна переуступка права лісокористування, а також укладення інших угод, які 

в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на ліси, - тягнуть за 

собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ  

Самовільна переуступка права користування об'єктами тваринного світу, а також 

укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної 

власності на тваринний світ, - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на 

громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження 

або накладення штрафу на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель  

Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і 

радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, 

виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 53. Порушення правил використання земель  

Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання 

природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, 

введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, 

знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень 
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- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до 

тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 53
1
. Самовільне зайняття земельної ділянки  

Самовільне зайняття земельної ділянки - тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу 

 Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального 

дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару 

ґрунту - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 53-4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) 

земель  

 Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель – тягне за 

собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 53-5. Порушення строку видачі державного акта на право власності на 

земельну ділянку 

Порушення посадовою особою встановленого законодавством строку видачі 

державного акта на право власності на земельну ділянку - 

 тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

 Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, - 

 тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або 

неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням 

Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання 

обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до 

тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Непроведення рекультивації порушених земель - 

 тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів  

Забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозаборах, 

яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію грунтів та інші шкідливі явища, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і 

пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливому діянню, - тягне 

за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  
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Стаття 59
1
. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських 

вод від забруднення і засмічення  

Забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок 

скидів із суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів 

або з порушенням встановлених правил, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти п'яти до 

сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести 

до забруднення територіальних і внутрішніх морських вод, без дозволу органів державного 

контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, якщо одержання такого 

дозволу передбачено законодавством України, - тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Неповідомлення адміністрації найближчого порту України про проведене внаслідок 

крайньої необхідності без належного на те дозволу скидання у море шкідливих речовин з 

судна або іншого плавучого засобу, повітряного судна, платформи чи іншої штучно 

спорудженої у морі конструкції, а у випадках скидання з метою поховання - і органу, який 

видає дозволи на таке скидання, одразу після здійснення або в ході здійснення такого 

скидання - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб судна або іншого плавучого 

засобу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 60. Порушення правил водокористування  

Забір води з порушенням планів водокористування, самовільне проведення 

гідротехнічних робіт, безгосподарне використання води (добутої або відведеної з водних 

об'єктів), порушення правил ведення первинного обліку кількості вод, що забираються з 

водних об'єктів і скидаються до них, та визначення якості вод, що скидаються, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил 

їх експлуатації  

Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Порушення правил експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв - тягне за 

собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з 

шкідливими речовинами і сумішами  

Невиконання капітаном або іншими особами командного складу судна чи іншого 

плавучого засобу передбачених чинним законодавством обов'язків по реєстрації в суднових 

документах операцій з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів 

моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми, внесення 

зазначеними особами до суднових документів неправильних записів про ці операції або 

незаконне відмовлення пред'явити такі документи відповідним посадовим особам -  

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду  

Використання ділянок земель державного лісового фонду для розкорчовування, 

спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т. ін. без належного 

дозволу на використання цих ділянок - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 

п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, 

заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці  

Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і 

вивезення деревини, заготівлі живиці - тягне за собою накладення штрафу на громадян у 

розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

- від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і 

молодняка  

Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження 

лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також 

молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення,- 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 65
1
. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних 

лісових насаджень  

Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових 

насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на 

смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень - тягне 

за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах  

Знищення або пошкодження підросту в лісах - тягне за собою накладення штрафу 

на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або 

вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку  

Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, 

передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку, - тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання 

ресурсів спілої деревини  

Порушення правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і породного 

складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої 

деревини -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного 

лісового фонду  

Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання 

дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід  

Самовільне сінокосіння і пасіння худоби в лісах і на землях державного лісового 

фонду, не вкритих лісом, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід і т. ін. 

на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками, - тягнуть за 

собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  
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Збирання дикорослих плодів, горіхів, ягід і т. ін. з порушенням установлених 

строків їх збирання - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що 

запобігає шкідливому впливу на ліси  

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, 

транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних та інших об'єктів, не 

забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і 

нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками  

Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і 

нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і 

покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання, - тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 73. Засмічення лісів відходами 

Засмічення лісів відходами - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 

одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем 

і шляхів на землях державного лісового фонду 

Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на 

землях державного лісового фонду - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 

одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни  

Знищення корисної для лісу фауни - тягне за собою накладення штрафу на громадян 

від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах  

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а 

також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової 

пожежі або поширення її на значній площі, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 77
1
. Самовільне випалювання рослинності або її залишків  

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та 

іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя у смугах 

відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у 

населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони 

навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само 

невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її 

залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до 

сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в 

атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів  

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально 

уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим 

дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих 

речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних 

джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів -  

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів 

на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря 

без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли 

необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 78
1
. Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни 

стану атмосфери і атмосферних явищ  

Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану 

атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях, - тягне за собою накладення штрафу 

від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в 

експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд  

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших 

об'єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря, -  

тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до 

восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Порушення правил експлуатації, а також невикористання встановлених споруд, 

устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу -  

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти 

до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 79
1
. Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, 

будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд  

Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, 

реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання 

строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд, 

або строків прийняття їх в експлуатацію - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п'яти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з 

перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах  

Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і 

установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень 

впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені 

нормативи, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів 

господарської діяльності від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  
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Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з 

перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 

Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і 

установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень 

впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені 

нормативи, -  

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, 

транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів 

Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, 

утилізації, ліквідації та використання відходів -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

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 

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 з порушенням встановлених строків, а 

так само порядку подання такої звітності -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
2
. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної 

нормативно-технічної та технологічної документації  

Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням 

без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в 

установленому порядку, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

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  

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, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні 

наслідки, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
4
. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує 

відповідна технологія, без спеціального дозволу  

Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна 

технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у 

галузі охорони навколишнього природного середовища -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
5
. Порушення правил передачі відходів  

Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення 

або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на 

проведення цих операцій, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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Стаття 82
6
. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і 

виробництв з оброблення та утилізації відходів  

Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з 

оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення 

промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо) 

- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
7
. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму  

Порушення порядку обліку придбання та експлуатації хімічних джерел струму або 

порядку обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх 

на утилізацію - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Ненадання в установленому порядку інформації або надання неправдивої 

інформації щодо обсягів придбання та експлуатації нових хімічних джерел струму, обсягів 

накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію - тягнуть 

за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Непередача в установленому порядку відпрацьованих небезпечних хімічних джерел 

струму ємністю 7 А/год та більше на утилізацію підприємствам, що мають ліцензії на 

здійснення діяльності із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, 

знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних 

речовин та інших препаратів  

Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, 

ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших 

препаратів -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу  

Порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в 

заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на 

заборонених для добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, 

полювання з порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського 

господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком 

добування, знищення або поранення тварин, а також транспортування або перенесення 

добутих тварин чи їх частин без відмітки цього факту в дозволі на їх добування - тягне за 

собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Повторне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в 

заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на 

заборонених для добування тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або 

поранення тварин, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і 

засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно 

добутих об'єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до 

трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, 

які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без 

такої і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною 

власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.  

Порушення правил рибальства - тягне за собою попередження або накладення 

штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної 

зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, 

промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих 

ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами 

любительського і спортивного рибальства добову норму вилову) - тягне за собою накладення 

штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю 

порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і на посадових осіб - 

від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та 

незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.  

Порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів 

тваринного світу - тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення 

правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів 

тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення 

правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів 

тваринного світу чи без такої.  

Стаття 86
1
. Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених 

рибозахисним обладнанням  

Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених 

рибозахисним обладнанням, якщо його наявність передбачена відповідними нормативами, 

або з неефективно працюючим рибозахисним обладнанням - тягне за собою накладення 

штрафу на громадян від одного до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів 

міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин  

Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, 

переселення, акліматизації та схрещування диких тварин - тягне за собою накладення 

штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища 

їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха, - тягне за 

собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами  

Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що 

призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, - тягнуть за собою накладення штрафу від 

трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

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  

Невиконання правил і норм у процесі створення нових штамів мікроорганізмів, 

біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій - тягне за собою накладення 

штрафу на громадян від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі виробництва, зберігання, 

транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, 
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біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій - тягне за собою накладення 

штрафу на громадян від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

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  

Впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 

раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів, що 

не відповідають встановленим нормативам екологічної безпеки та іншим вимогам щодо 

охорони довкілля, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від чотирьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 91
2
. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів  

Перевищення затверджених лімітів та нормативів використання природних ресурсів 

- тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до шести неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 91
3
. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та 

розміщення відходів  

Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та 

розміщення відходів - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 91
4
. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації  

Відмова від надання чи несвоєчасне надання за запитами повної та достовірної 

екологічної інформації, передбаченої законодавством, -  

тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових осіб від трьох до 

десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки  

Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки -  

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного 

стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів 

озеленення населених пунктів  

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, 

квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах, невжиття заходів для їх 

охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, 

зайнятих об'єктами озеленення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 

одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 167. Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів  

Випуск (в тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам 

стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, 

комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи 

уповноважених ними осіб від трьох до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Стаття 188
5
. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб 

органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного 
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середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних 

ресурсів  

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових 

осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону 

природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої 

інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, 

селищних, міських рад 
(статті 103

1
, 103

2
, 104, частина перша статті 106

1
, статті 106

2
, 149 – 152, 154, 155, 155

2
, 156, 

156
1
, 156

2
, 159 - 160, 160

2
, стаття 175

1
 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених 

рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185
1
, 186

5
; статті 78 - 84 

(крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а 

також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного 

автомототранспортними засобами під час роботи); 

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих 

речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів  
Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого 

органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші 

порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або 

перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та 

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під 

час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів -  

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на 

атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без 

дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність 

одержання такого дозволу передбачена законодавством, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 78
1
. Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на 

штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ  
Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і 

атмосферних явищ у господарських цілях, -  

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при 

введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд  
Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, 

які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря, -  

тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Порушення правил експлуатації, а також невикористання встановлених споруд, 

устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу -  

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до 

восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 79
1
. Недодержання екологічних вимог під час проектування, 

розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів 

або споруд  
Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, 

реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання 

строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд, 

або строків прийняття їх в експлуатацію - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п'яти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних 

засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах  
Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок, у 

яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних 

факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської 

діяльності від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних 

засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах 
Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у 

яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних 

факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи, -  

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Стаття 82. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, 

транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів 
Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, 

ліквідації та використання відходів -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

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 
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 з порушенням встановлених строків, а так само 

порядку подання такої звітності -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
2
. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без 

відповідної нормативно-технічної та технологічної документації  
Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без 

відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в 

установленому порядку, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

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  
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, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
4
. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в 

Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу 
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Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна 

технологія, без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, 

Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 

середовища -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 82
5
. Порушення правил передачі відходів  

Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або 

видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення 

цих операцій, -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
6
. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації 

установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів  
Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з 

оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення 

промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо) 

- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 82
7
. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел 

струму  
Порушення порядку обліку придбання та експлуатації хімічних джерел струму або порядку 

обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на 

утилізацію - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Ненадання в установленому порядку інформації або надання неправдивої інформації щодо 

обсягів придбання та експлуатації нових хімічних джерел струму, обсягів накопичення 

відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію -  

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Непередача в установленому порядку відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму 

ємністю 7 А/год та більше на утилізацію підприємствам, що мають ліцензії на здійснення 

діяльності із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, 

знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних 

хімічних речовин та інших препаратів  
Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та 

захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 83
1
. Порушення законодавства про захист рослин 

Порушення законодавства про захист рослин:  

1) поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування рослин 

сільськогосподарського та іншого призначення;  
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2) екологічно не обгрунтоване здійснення захисту рослин;  

3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу посівам, 

деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого грунту, а також продукції 

рослинного походження від шкідливих організмів;  

4) завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також речовин і 

сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і реєстрації;  

5) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів захисту рослин для проведення їх 

огляду, дослідження;  

6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до 

пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також 

забруднення довкілля, -  

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до 

вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 103
1
. Порушення правил користування енергією чи газом  

Самовільне використання з корисливою метою електричної та теплової енергії без приладів 

обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного 

пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення 

правил користування електричною або тепловою енергією, а також самовільне використання 

з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало 

значної шкоди, -  

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 103
2
. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт  

Пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх устаткування при провадженні робіт -  

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю 

сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних 

сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи 

фермерських господарств  
Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, 

що знаходиться у полі, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських 

підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств худобою чи 

птицею -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Повторна потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських 

культур, що знаходиться у полі, повторне пошкодження насаджень худобою чи птицею 

протягом року після накладення штрафу за таке саме правопорушення -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі, комбайні чи іншій машині -  

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті -  

тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян.  
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Стаття 106
1
. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів 

снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки  
Невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів снотворного 

маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, а так само невжиття 

заходів щодо знищення післяжнивних залишків чи відходів виробництва, що містять 

наркотичні речовини, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімнадцяти до сорока п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Невжиття землекористувачами або землевласниками на закріплених за ними земельних 

ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного маку -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від дев'яти до вісімнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від вісімнадцяти до 

сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 106
2
. Незаконні посів та вирощування снотворного маку чи 

конопель  
Незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель -  

тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти до вісімдесяти восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних 

наркотиковмісних рослин.  

Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення 

жилих будинків і жилих приміщень  
Порушення посадовими особами порядку взяття на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, зняття з обліку та надання громадянам жилих приміщень, 

недодержання встановлених строків заселення жилих будинків і жилих приміщень -  

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і 

жилими приміщеннями  
Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць 

загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, 

порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного 

обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та 

перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, 

псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою -  

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення  
Самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного або громадського 

житлового фонду чи фонду житлово-будівельних кооперативів -  

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 152. Порушення правил благоустрою територій міст та інших 

населених пунктів  
Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також 

недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених 

пунктах -  

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів  
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад 

установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або 

вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на 

яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях -  

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так само 

повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї 

статті -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб - від чотирьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які 

займаються підприємницькою діяльністю  
Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою 

діяльністю, -  

тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної 

торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення 

встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене працівниками 

підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і 

споживчої кооперації, які не є посадовими особами, -  

тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року 

було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -  

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 155
2
. Обман покупця чи замовника  

Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або 

інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери 

послуг та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, 

виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не 

перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -  

тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -  

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і 

тютюновими виробами  
Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, 

коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими 

виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками 

цього збору -  
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тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів 

торгівлі.  

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування 

правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля 

алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, 

заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або 

тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або 

тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж 

алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, -  

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук -  

тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією предметів торгівлі.  

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -  

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.  

Стаття 156
1
. Порушення законодавства про захист прав споживачів  

Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які 

займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам 

необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх 

кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні 

безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-

споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в 

реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості -  

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 156
2
. Порушення встановленого порядку промислової переробки, 

зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних 

напоїв чи тютюнових виробів  
Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або 

знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи 

тютюнових виробів -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках  
Порушення правил торгівлі на ринках -  

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях  
Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших 

невстановлених місцях -  

тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.  

Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами -  
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тягне за собою накладення штрафу від шести до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.  

Стаття 160
2
. Незаконна торговельна діяльність  

Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод куплі-продажу товарів чи інших 

предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання 

неконтрольованого державою прибутку, якщо розмір цього прибутку не перевищує семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -  

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з конфіскацією цих товарів і виручених грошей.  

Стаття 175
1
. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях  

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, 

визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, -  

тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, 

за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -  

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб  
Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги або 

аварійних служб -  

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Стаття 185
1
. Порушення порядку організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій  
Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій -  

тягне за собою попередження або накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного 

стягнення або організатором зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації, -  

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 

двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.  

Стаття 186
6
. Порушення законодавства про друковані засоби масової 

інформації  
Виготовлення, випуск або розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації 

після припинення діяльності цього друкованого засобу масової інформації, а так само 

ухилення від перереєстрації друкованого засобу масової інформації у передбачених законом 

випадках, чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної 

адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції, -  

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

 



 25 

Глава  17 

ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Стаття 218. Адміністративні комісії 

 

Адміністративні  комісії при виконавчих органах  міських  рад розглядають справи 

про адміністративні правопорушення, передбачені статтями  45,  46, 92, 99, 103-1 - 104-1, 

статтею 136 (за вчинення порушень  на  автомобільному  транспорті), статтями 138, 141, 142, 

149-152, частиною першою статті 154, статтями 155, 155-2, частиною другою  статті  156, 

статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення,  вчинені  у  місцях,  заборонених  

рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім 

справ  щодо  батьків  неповнолітніх  або  осіб, які їх замінюють), частиною  четвертою  статті  

181,  статтею  181-1, частиною першою статті  182,  статтями  183,  185-12, 186, 186-1, 189, 

189-1, 196, 212-1 цього Кодексу. 

Адміністративні  комісії  при  виконавчих  органах сільських, селищних    рад    

розглядають    справи    про    адміністративні правопорушення,   передбачені   статтею   92,   

статтею  99  (коли правопорушення  вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104, 

статтею  136  (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями  141,  142,  

150-152,  155, 155-2, частиною другою статті 156,  статтями  156-1,  156-2,  159,  статтею 175-

1 (за порушення, вчинені  у  місцях,  заборонених  рішенням  відповідної сільської, селищної, 

міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків  неповнолітніх  або  осіб,  

які  їх  замінюють),  частиною четвертою  статті  181,  частиною першою статті 182, статтями 

183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу. 

 

 

Стаття 219. Виконавчі комітети  сільських, селищних, міських рад 

 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення  

вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, 

вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), 

статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх  

замінюють),  частиною четвертою  статті  181,  частиною першою статті 182, статтями 183, 

186-1. 
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Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр  

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього Кодексу.  

 

 

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  

 

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, 

розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 — 50, 

52 — 53
1
, 53

3
– 54, 59 – 77

1
, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм), статтями 78
1
 — 79, статтями 80 — 83 (крім порушень 

санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою 

та третьою статті 85, статтями 86
1
, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90

1
 

(крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), 

статтями 91
1
 — 91

4
, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо 

реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам 

стандартів, норм та правил) і статтею 188
5
 цього Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені на те посадові особи 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення  

 

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, 

зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право 

складати:  

1) уповноважені на те посадові особи: 

… 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85
1
, 88, 88

1
, 88

2
, 

90, 91, 164 — в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, 

пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних 

ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний 

світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних 

живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 

відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; 
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… 

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, 

міських рад (статті 103
1
, 103

2
, 104, частина перша статті 106

1
, статті 106

2
, 149 – 152, 154, 155, 

155
2
, 156, 156

1
, 156

2
, 159 - 160, 160

2
, стаття 175

1
 (за порушення, вчинені у місцях, 

заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185
1
, 186

5
; 

статті 78 - 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного 

повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, 

утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи); 

… 

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання 

органів, зазначених у статтях 222 – 244
19

 цього Кодексу, протоколи про правопорушення 

мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи 

про адміністративні правопорушення мають право складати: 

… 

7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63-70, 73, 76-77
1
, 78, 82, 

частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91
4
, 153); 

 

громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63-70, 73, 76-77
1
, 78, 82, частини 

перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91
4
, 153); 

 

Стаття 48. Порушення права державної власності на води  
Самовільне захоплення водних об'єктів або самовільне водокористування, переуступка права 

водокористування, а також укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі 

порушують право державної власності на води, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду  
Використання ділянок земель державного лісового фонду для розкорчовування, 

спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т. ін. без належного 

дозволу на використання цих ділянок -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев'яти до вісімнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 03.02.93 р. N 2977-XII, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР)  

Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного 

фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці  
Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення 

деревини, заготівлі живиці -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових 

культур і молодняка  
Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісових 

культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка 

природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення,- 
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тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 65
1
. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та 

захисних лісових насаджень  
Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж 

берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу 

автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Доповнено статтею 65
1
 згідно із 

 Законом України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР; 

 із змінами, внесеними згідно із  

Законом України від 07.02.97 р. N 55/97-ВР)  

Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах  
Знищення або пошкодження підросту в лісах -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або 

вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку  
Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в 

лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку, -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, 

використання ресурсів спілої деревини  
Порушення правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і породного складу 

лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях 

державного лісового фонду  
Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  
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(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання 

дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід  
Самовільне сінокосіння і пасіння худоби в лісах і на землях державного лісового фонду, не 

вкритих лісом, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід і т. ін. на 

ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Збирання дикорослих плодів, горіхів, ягід і т. ін. з порушенням установлених строків їх 

збирання -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни  
Знищення корисної для лісу фауни -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах  
Порушення вимог пожежної безпеки в лісах -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також 

порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або 

поширення її на значній площі, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 77
1
. Самовільне випалювання рослинності або її залишків  

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою 

природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя у смугах відводу 

автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених 

пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього 

природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, 

яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого 

листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, -  
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тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Доповнено статтею 77
1
 згідно із 

 Законом України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР; 

 із змінами, внесеними згідно із 

Законом України від 07.02.97 р. N 55/97-ВР; 

 у редакції законів України від 20.02.2003 р. N 552-IV, 

від 16.12.2004 р. N 2250-IV) 

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих 

речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів  
Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого 

органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші 

порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або 

перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та 

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під 

час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів -  

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на 

атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без 

дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність 

одержання такого дозволу передбачена законодавством, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

від 07.02.97 р. N 55/97-ВР, 

 від 24.10.2002 р. N 198-IV) 

Стаття 82. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, 

транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів 
Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, 

ліквідації та використання відходів -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР, 

 від 14.12.99 р. N 1288-XIV) 

Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу  
Порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених 

місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для 

добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з 

порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, 

обходу тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком добування, знищення 

або поранення тварин, а також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх 

частин без відмітки цього факту в дозволі на їх добування -  

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Порушення правил рибальства -  
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тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на 

посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

 (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 

 Верховної Ради Української РСР від 03.04.86 р. N 2010-XI; 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР; 

 у редакції Закону України від 11.07.2003 р. N 1122-IV) 

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами  
Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до 

їх мучення, каліцтва чи загибелі, -  

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

Стаття 91
4
. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної 

інформації  
Відмова від надання чи несвоєчасне надання за запитами повної та достовірної екологічної 

інформації, передбаченої законодавством, -  

тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових осіб від трьох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

(Доповнено статтею 91
4
 згідно із 

 Законом України від 28.11.2002 р. N 254-IV) 

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших 

об'єктів озеленення населених пунктів  
Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, 

квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах, невжиття заходів для їх 

охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, 

зайнятих об'єктами озеленення, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

(Із змінами, внесеними згідно із 

 законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 

 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР) 

 

Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій 

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями 

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення 

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів 

Стаття 152-1. Порушення правил паркування транспортних засобів 

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів 

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою 

діяльністю 

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках 
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Згідно пункта 5 Розділу XX Перехідних полoжeнь Податкового кодексу 

України: 

"Якщо норми іншиx законів містять посилання нa неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян, тo для цілей їх застосування використовуєтьcя сума 

в розмірі 17 гpивень, крім норм адміністративного тa кримінального 

законодавства в чaстині кваліфікації злочинів абo правопорушень, для якиx 

сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється нa рівні податкової 

соціальної пільги, визнaченої підпунктом 169.1.1 пyнкту 169.1 статті 169 

рoзділу ІV цьогo Кодексу для відповідного року." 
 


