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КОДЕКС  УКРАЇНИ 
про адміністративні правопорушення 

Із змінами і доповненнями, 

внесеними 

 від № 1438-IX від 29.04.2021 

 

Кодекс введено в дію з 1 

червня 1985 року 

 Постановою Верховної Ради 

Українcької РСР 

 від 7 грудня 1984 року N 

8074-X 

 

Глава 10  

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ, В 

ГАЛУЗІ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗВ'ЯЗКУ 

Стаття 114. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на 

морському транспорті 

Порушення правил входу суден у порт і виходу їх з порту, руху і стоянки суден у портових 

водах, а також правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки на судна, в путі 

слідування і під час висадки їх з суден, - 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. 

Проведення без належного дозволу водолазних робіт у портових водах, а також 

недодержання правил подачі сигналів під час цих робіт - тягнуть за собою накладення штрафу 

на посадових осіб від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Пошкодження споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку - 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 114 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 3282-11 від 19.12.86, Законом№ 55/97-ВР від 

07.02.97} 

Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту 

Пошкодження внутрішнього обладнання суден - тягне за собою накладення штрафу від 

одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Куріння у невстановлених місцях на суднах - тягне за собою попередження або 

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

{Абзац другий частини другої статті 115 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009} 

{Стаття 115 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 3282-11 від 19.12.86; Законами№ 55/97-ВР від 

07.02.97, № 2899-IV від 22.09.2005} 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_07_22/an/6/T14_1600.html#6
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_07_22/an/6/T14_1600.html#6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1438-20#n2
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1984_12_07/an/2/F848074.html#2
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1984_12_07/an/2/F848074.html#2
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1984_12_07/an/2/F848074.html#2
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1984_12_07/an/2/F848074.html#2
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1984_12_07/an/2/F848074.html#2
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1984_12_07/an/2/F848074.html#2
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3282-11
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1512-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3282-11
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
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Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому 

транспорті і маломірних суднах 

Керування судноводіями річковими або маломірними суднами, не зареєстрованими у 

встановленому порядку, або такими, що не пройшли технічного огляду, або не несуть 

бортових номерів і позначень, або мають несправності, з якими заборонено їх експлуатацію, 

або переобладнаними без відповідного дозволу, або з порушенням правил завантаження, норм 

пасажиромісткості, обмежень по району та умовах плавання - тягне за собою попередження 

або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення судноводіями річкових суден правил руху і стоянки суден у плесі, на рейдах 

і в портах, буксирування составів і плотів, подачі звукових і світлових сигналів, несення 

суднових вогнів і знаків, правил навантаження і розвантаження суден, а також пошкодження 

портових і гідротехнічних споруд та обладнання - тягнуть за собою накладення штрафу в 

розмірі від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавлення права керування судном на строк до одного року. 

Перевищення судноводіями маломірних суден установленої швидкості руху, 

недодержання вимог навігаційних знаків, умисне зупинення або стоянка судна в заборонених 

місцях, пошкодження гідротехнічних споруд або технічних засобів і знаків судноплавної і 

навігаційної обстановки, порушення правил маневрування, подачі звукових сигналів, несення 

бортових вогнів і знаків - 

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування маломірним 

судном на строк до одного року. 

Керування річковим або маломірним судном особою, яка не має права керування цим 

судном, або передача керування таким судном особі, яка не має права керування, - 

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

доходів громадян. 

Порушення судноводіями маломірних суден інших правил користування маломірними 

суднами - 

тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Під маломірними суднами у частинах першій, третій, четвертій і п'ятій статті 116, частині 

другій статті 116 -

1, частині третій статті 116 -

2, частині першій статті 117, статті 118, частині 

третій статті 129, частинах першій та другій статті 130 цього Кодексу слід розуміти самохідні 

судна з головними двигунами потужністю менш як 75 к.с. (55 кВт) і несамохідні судна та 

парусні судна валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а також 

моторні судна незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 

регістрових тонн (або одиниць) та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 

100 і більше кілограмів, байдарки - 150 і більше кілограмів та надувні судна - 225 і більше 

кілограмів), що належать громадянам. 

{Стаття 116 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3282-11 від 19.12.86, № 7542-11 від 19.05.89, 

Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 2686-III від 13.09.2001, № 586-VI від 24.09.2008, № 2617-VIII від 

22.11.2018} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n898
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n902
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n904
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n906
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n913
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n913
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n913
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n921
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n921
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n939
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1083
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1085
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3282-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7542-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2686-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n7


КОДЕКС УКРАЇНИ  про адміністративні правопорушення                             _____                  2021 

       4 4 

Стаття 116-

1. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до 

керування судном осіб, які не мають відповідного документа 

Випуск (направлення) річкового судна в плавання без документів, що посвідчують 

належність судна, придатність його до плавання, з неукомплектованим екіпажем, при 

невідповідності технічного стану судна наявним документам, з порушенням установлених 

правил завантаження, норм пасажиромісткості, обмежень по району та умовах плавання, а 

також допуск до керування судном або його механізмами і обладнанням осіб, які не мають 

відповідного диплома (посвідчення, свідоцтва), - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від одного до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Випуск у плавання маломірних суден, не зареєстрованих у встановленому порядку, або 

таких, що не пройшли технічного огляду, або мають несправності, з якими заборонено їх 

експлуатацію, або переобладнаних без відповідного дозволу, або неукомплектованих 

спорядженням, а також допуск до керування маломірними суднами осіб, які не мають права 

керування цими суднами, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію 

маломірних суден, від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Доповнено статтею 116-1 згідно з Указом ПВР № 7542-11 від 19.05.89, із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 55/97-ВР від 07.02.97} 

 

Стаття 116-

2. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден 

на внутрішніх водних шляхах 

Проведення без належного дозволу водолазних робіт або недодержання правил подачі 

сигналів під час цих робіт, порушення порядку влаштування та обладнання запаней і лісових 

гаваней, влаштування частоколів та інших пристосувань для лову риби в неустановлених для 

цієї мети місцях без погодження з технічними дільницями шляху - 

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

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

мінімумів доходів громадян. 

Знищення, пошкодження, зривання, самовільна перестановка плавучих і берегових 

засобів навігаційного обладнання, зв'язку і сигналізації, порушення правил тримання, 

експлуатації і встановленого режиму роботи навігаційного обладнання на мостах, греблях та 

інших гідротехнічних спорудах, встановлення без належного дозволу (погодження) знаків, 

споруд, джерел звукових і світлових сигналів, що створюють перешкоди в розпізнанні 

навігаційних знаків і сигналів, - 

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. 

Викидання за борт річкового або маломірного судна сміття та інших предметів - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7542-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
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тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до одного 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

{Доповнено статтею 116-2 згідно з Указом ПВР № 7542-11 від 19.05.89, із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 55/97-ВР від 07.02.97} 

 

Стаття 116-

3. Порушення правил реєстрації торговельних суден 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які 

зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного 

суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін 

- 

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Ухилення від обов'язкової реєстрації судна - 

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

мінімумів доходів громадян. 

{Кодекс доповнено статтею 116-3 згідно із Законом № 2686-III від 13.09.2001} 

 

Стаття 117. Порушення правил користування річковими і маломірними 

суднами 

Порушення правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки, в путі 

слідування і під час висадки їх з річкових і маломірних суден, - 

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 чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Пошкодження внутрішнього обладнання річкових суден - 

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Куріння у невстановлених місцях на річкових суднах - 

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

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Абзац другий частини третьої статті 117 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1512-VI від 11.06.2009} 

{Стаття 117 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 3282-11 від 19.12.86; Законами № 55/97-ВР від 

07.02.97, № 2899-IV від 22.09.2005} 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7542-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2686-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1512-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3282-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
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Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки 

маломірних суден 

Порушення посадовими особами, відповідальними за технічний стан і правильне 

користування базами (спорудами) для стоянки маломірних суден, правил утримання баз 

(споруд) у безпечному для людей і стоянки маломірних суден стані або невжиття заходів для 

своєчасної заборони чи обмеження експлуатації окремих причалів, пірсів, стоянок, споруд, 

механізмів і т. ін., коли користування ними загрожує безпеці людей і маломірних суден, а так 

само незабезпечення ними на базі (споруді) встановленого випускного режиму, експлуатація 

бази (споруди) без щорічного технічного огляду, допущення стоянки на базі (споруді) не 

зареєстрованих у встановленому порядку маломірних суден - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 118 із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97} 

 

Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, 

річковому і повітряному транспорті 

Порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил 

пожежної безпеки - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Порушення встановлених на повітряному транспорті правил пожежної безпеки - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти 

до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 120 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 3282-11 від 19.12.86, Законами № 55/97-ВР від 

07.02.97, № 1187-IX від 03.02.2021} 

 

Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв 

чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним 

засобом 

Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у хворобливому стані, або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли 

у встановлений строк медичного огляду, - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3282-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-20#n6
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тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, 

обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб'єктів господарської 

діяльності в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування 

транспортним засобом, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, 

обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб'єктів господарської 

діяльності в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які перебувають у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію 

суден, в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 129 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 316-11 від 29.05.85, № 7542-11 від 19.05.89, № 1369-
12 від 29.07.91, № 1818-12 від 15.11.91; Законами № 3785-12 від 23.12.93, № 55/97-ВР від 07.02.97, № 586-VI від 

24.09.2008, № 596-VIII від 14.07.2015} 

 

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які 

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції 

Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість 

реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого 

сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує 

транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, 

що знижують увагу та швидкість реакції, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на 

строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною 

першою цієї статті, - 

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на 

строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або 

адміністративний арешт на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними 

засобами на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на 

інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний 

арешт на строк десять діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7542-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3785-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596-19#n98
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Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року 

піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до 

встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на 

строк десять років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності 

порушника, або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб з позбавленням права 

керування транспортними засобами на строк десять років та з конфіскацією транспортного 

засобу, який є у приватній власності порушника, і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортного 

засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк 

п’ятнадцять діб з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності 

порушника. 

Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної 

пригоди за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а 

також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно 

затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як 

транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою 

особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість 

реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, - 

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, з 

позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - 

накладення штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб. 

Керування річковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними 

мотоциклами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само 

передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких 

лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими, морськими, малими, 

спортивними суднами або водними мотоциклами, від проходження відповідно до 

встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, 

або адміністративний арешт на строк десять діб, з позбавленням права керування всіма 

видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років. 

Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особами, які не мають права 

керування річковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами, 

- 
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тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти 

діб. 

Вживання особою, яка керувала річковим, морським, малим, спортивним судном або 

водним мотоциклом, після аварійної події за її участю алкоголю, наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі 

(крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним 

працівником), або після того, як судно було зупинено на вимогу поліцейського або іншої 

уповноваженої законом посадової особи до проведення уповноваженою особою медичного 

огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо 

вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до 

прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду – 

тягне за собою накладення штрафу на осіб, які мають право керування річковими, 

морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами, у розмірі однієї тисячі 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування 

всіма видами плавучих засобів на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у 

розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 130 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 316-11 від 29.05.85, № 7542-11 від 19.05.89, № 1369-

12 від 29.07.91, № 1818-12 від 15.11.91; Законами № 3785-12 від 23.12.93, № 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції 

Закону № 586-VI від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами № 693-VII від 19.11.2013, № 596-VIII 

від 14.07.2015, № 1446-VIII від 07.07.2016; в редакції Законів № 2617-VIII від 22.11.2018, № 1231-IX від 

16.02.2021} 

Стаття 188-

5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб 

органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної 

безпеки або охорону природних ресурсів 

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 дев'яти до п'ятнадцяти 

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

сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Кодекс доповнено статтею 188-5 згідно із Законом № 8/95-ВР від 19.01.95; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 81/96-ВР від 06.03.96, № 55/97-ВР від 07.02.97, № 1284-IV від 18.11.2003, № 271-VI від 15.04.2008, № 

1827-VI від 21.01.2010} 

 

ПРИМІТКА: На момент видання посібника неоподаткований мінімум доходів громадян 

складає 17 грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7542-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3785-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-17
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