
 
Стаття  73. Засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на 
громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
Стаття  77-1. ч.1 Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, 
водно болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків 
та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, 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. 
 
Стаття  78. ч.1 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. 
 
Стаття  82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або 
захоронення тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до 
вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, 
громадян суб'єктів підприємницької діяльності від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
 
Стаття  88-1.ч.1 Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження 
об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 
тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів 
тваринного або рослинного світу чи без такої. 
ч.2 Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які 
перебували в межах територій та об’єктів природно заповідного фонду, 
занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних 
договорів України,тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або 
рослинного світу. 
ч.3 Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних 
умовах Тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи 
без такої. 
 
Стаття  89 Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших 
дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, Тягнуть за собою накладення 
штрафу від дев'яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 
 
Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини 
Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини:ухилення від 
підписання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини;порушення режиму 
використання пам'ятки культурної спадщини; порушення режиму історико-
культурногозаповідника чи історико-культурноїзаповідноїтериторії;проведення 
ремонтних, реставраційних, реабілітаційних робіт на пам'ятці культурноїспадщини, 



зміна призначення пам'ятки культурної спадщини, її частин та елементів, 
здійсненнянаписів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні без письмового 
дозволувідповідного органу охорони культурної спадщини;ухилення від передачі в 
установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок,розкопок рухомих 
предметів, пов'язаних з нерухомими об'єктами культурної спадщини, напостійне 
зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються музейні предмети і 
музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної частини 
Музейного фондуУкраїни, тягнеза собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб відста до ста 
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
 
Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 
благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених 
пунктів. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 
населених пунктів,правил благоустрою територій населених пунктів тягнутьза собою 
накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян суб'єктівпідприємницької 
діяльності відп'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
 
Стаття 153. 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 десяти до тридцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб або фізичних осіб підприємців від 
тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
 
Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів 
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи 
понадустановлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські 
місця, абовигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних 
свідоцтвах на якихзроблено спеціальну відмітку) чи в невід ведених для цього місцях 
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до 
трьохнеоподатковуваних 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 самоповторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною 
першою цієїстатті тягнутьза 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 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях 
 
Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в 
іншихневстановлених місцях тягнеза собою накладення штрафу від одного до семи 
неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян з конфіскацією предметів торгівлі або без 
такої. Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами тягнеза 
собоюнакладення штрафу від шести до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. 
 
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, тягнеза собою 
попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, 



передбаченого частиною першою цієї статті,за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню, тягнеза собою накладення штрафу від десяти до 
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на 
виробництві 
 
Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв 
навиробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, 
організацій)або перебування на роботі в нетверезому стані, тягнеза собою накладення 
штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Участь 
майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні 
зпідлеглими їм працівниками пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв на виробництві або невжиття ними заходів до відсторонення 
від роботи осіб, які перебувають унетверезому стані, або приховування ними випадків 
розпивання пива (крім безалкогольного),алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи 
появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їмпрацівників, тягнеза собою накладення 
штрафу від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи 
посадовоїособи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 
 
Публічні заклики в будь-якійформі до невиконання розпоряджень або вимог 
поліцейськогочи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України у зв'язку звиконанням ним обов'язків по охороні громадського порядку або 
поширення завідомонеправдивих відомостей з метою провокації непокори законній 
вимозі поліцейського, якщо ці діїпризвели до порушення громадського порядку, 
тягнутьза собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з 
відрахуваннямдвадцяти процентів заробітку. 
 
 
 
 


