
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 110. Порушення правил користування засобами  
           залізничного транспорту  
 
      Пошкодження  внутрішнього  обладнання  пасажирських  вагонів,  
стекол локомотивів і вагонів -       
 тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  одного  до   трьох  
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
 Куріння у  вагонах  (у  тому  числі  в  тамбурах)  приміських  
поїздів, у невстановлених для куріння місцях у поїздах місцевого і  
дальнього сполучення, а також у метрополітенах -       
 тягне  за  собою попередження або накладення штрафу від п'яти  
до  двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Абзац  
другий  частини  другої статті 110 із змінами, внесеними згідно із  
Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }  
{ Стаття  110 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11 
від   19.12.86;  Законами  N  55/97-ВР  від  07.02.97,  N  2899-IV  
( 2899-15 ) від 22.09.2005 }  
 

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 N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }  
{ Стаття  115 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11 
від   19.12.86;  Законами  N  55/97-ВР  від  07.02.97,  N  2899-IV  
( 2899-15 ) від 22.09.2005 }  

 

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 N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }  
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{ Стаття  117 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11 
від   19.12.86;  Законами  N  55/97-ВР  від  07.02.97,  N  2899-IV  
( 2899-15 ) від 22.09.2005 }  
 

Стаття 119. Порушення правил користування засобами  
           автомобільного транспорту та електротранспорту  
      Пошкодження  внутрішнього  обладнання  та  стекол  автобусів,  
маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв -       
 тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  одного  до   трьох  
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
 Викидання  сміття  та  інших  предметів  з  вікон  і   дверей  
автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв -       
 тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,5  до  
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.       
 Куріння  в  автобусах,  маршрутних  таксі,  тролейбусах   або  
трамваях -       
 тягне  за  собою попередження або накладення штрафу від п'яти  
до  двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Абзац  
другий  частини третьої статті 119 із змінами, внесеними згідно із  
Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }  
{ Стаття 119 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N  3282-11 
від   19.12.86;  Законами  N  55/97-ВР  від  07.02.97,  N  2899-IV  
( 2899-15 ) від 22.09.2005 }  
 

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 трьох  
до  десяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян. { Абзац  
другий частини першої статті 175-1 із змінами, внесеними згідно із  
Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }  
       
 Повторне протягом  року  вчинення  порушення,   передбаченого  
частиною  першою  цієї  статті,  за  яке  особу  вже  було піддано  
адміністративному стягненню, -       
 тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  десяти до двадцяти  
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян.  {  Абзац  другий  
частини  другої  статті  175-1  із  змінами,  внесеними  згідно із  
Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }  
{  Кодекс  доповнено  статтею  175-1  згідно  із Законом N 2899-IV  
( 2899-15 ) від 22.09.2005 }  
 
 
Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)  
      Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі   
адміністративні   правопорушення:   про   порушення   громадського  
порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього  
руху,  правил,  що  забезпечують  безпеку  руху транспорту, правил  
користування   засобами   транспорту,   правил,   спрямованих   на  
забезпечення  схоронності  вантажів  на  транспорті,  а  також про  
незаконний   відпуск  і  незаконне  придбання  бензину  або  інших  
паливно-мастильних  матеріалів (частина перша статті 44, статті 80  
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і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин  
у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті  
106-1,  частини  перша, друга, третя і четверта статті 109, статті  
110,  111,  частина  третя  статті  114, частина перша статті 115,  
стаття  116-2,  частина  друга  статті  117, частини перша і друга  
статті  119,  частини  перша,  друга, четверта і п'ята статті 121,  
статті  121-1,  121-2,  частини  перша і друга статті 122, частини  
перша і друга статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, друга  
і  третя  статті  127, частина перша статті 127-1, статті 128-129,  
частини  перша,  друга  та п'ята статті 133, стаття 133-1, частина  
друга   статті   135,   стаття   136   (за  винятком  порушень  на  
автомобільному  транспорті),  стаття  137,  частини перша, друга і  
третя  статті  140,  статті  161,  164-4,  173,  статтею 175-1 (за  
винятком   порушень,   вчинених  у  місцях,  заборонених  рішенням  
відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177,  
частини  перша  і  друга  статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195,  
статті 197-201).  
      Від  імені  органів  внутрішніх  справ  (міліції)  розглядати  
справи  про    адміністративні    правопорушення    і    накладати  
адміністративні стягнення мають право:  
      1) за адміністративні  правопорушення,  передбачені  частиною  
першою  статті 44, частиною другою статті 106-1, частинами першою,  
другою,  третьою  і  четвертою  статті  109,  статтями  110,  111,  
частиною  третьою  статті 114, частиною першою статті 115, статтею  
116-2,  частиною  другою  статті  117,  частинами  першою і другою  
статті 119, частинами першою, другою і п'ятою статті 133, частиною  
другою   статті   135,   статтею  136  (за  винятком  порушень  на  
автомобільному  транспорті),  статтями  137,  161, статтями 164-4,  
173,  статтею  203  цього Кодексу, - начальники органів внутрішніх  
справ  та  їх  заступники,  а статтею 175-1 (за винятком порушень,  
вчинених  у  місцях,  заборонених  рішенням відповідної сільської,  
селищної,  міської  ради),  статтями  176, 177, частинами першою і  
другою  статті  178,  статтями 189-2, 192, 194, 195, 197-201 цього  
Кодексу - начальники або заступники начальників районних, міських,  
районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;       за  адміністративні  правопорушення,  
передбачені  частинами  
першою,  другою,  третьою  і  четвертою  статті 109, статтями 110,  
111,  частиною  третьою  статті  114,  частиною першою статті 115,  
статтею  116-2,  частиною  другою  статті  117, частинами першою і  
другою  статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім  
того,  -  начальники  лінійних  пунктів  міліції,  а за порушення,  
передбачені   частиною  третьою  статті  109,  статтею  110  цього  
Кодексу,  -  також  і  інші  працівники міліції, на яких покладено  
нагляд  за  додержанням  відповідних  правил.  Розмір  штрафу,  що  
накладається   начальниками  лінійних  пунктів  міліції,  не  може  
перевищувати    чотирьох   неоподатковуваних   мінімумів   доходів  
громадян;      за  адміністративні  правопорушення,  передбачені    частиною  
першою  статті 44, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у  
місцях,  заборонених  рішенням  відповідної  сільської,  селищної,  
міської  ради), статтями 176, 177 частинами першою і другою статті  
178   цього   Кодексу,  крім  того  -  начальники  або  заступники  
начальників  органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів  
внутрішніх  справ,  прирівнених  до  районних, міських, районних у  
містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень  
міліції,   що   є   в  системі  органів  внутрішніх  справ,  а  за  
правопорушення,  передбачені  статтею  177  і  частинами першою та  
другою  статті  178  цього  Кодексу,  - також дільничні інспектори  
(старші дільничні інспектори) міліції;  
  
      {   Абзац  четвертий  пункту  1  частини  другої  статті  222  
виключено   на   підставі  Закону  N  2342-III  (  2342-14  )  від  
05.04.2001 }  
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