
Кодекс України про адміністративні правопорушення 
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(Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) 
(Вводиться в дію Постановою Верховної Ради Української РСР № 8074-10 від 07.12.84,  

ВВР 1984, додаток до № 51, ст.1123) 
(У тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінено словами  

"Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках згідно  
із Законом № 209/94-ВР від 14.10.94) 

(У тексті Кодексу слова "службова особа" в усіх відмінках замінено словами  
"посадова особа" у відповідних відмінках згідно із Законом № 282/95-ВР від 11.07.95) 

(Із останніми змінами, внесеними згідно із Законами України 
№ 1022-VIII від 15.03.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.146 
№ 1379-VIII від 19.05.2016, ВВР, 2016, № 27, ст.521 
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 
№ 1446-VIII від 07.07.2016, ВВР, 2016, № 33, ст.565 

№ 1540-VIII від 22.09.2016 
№ 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800 

№ 1723-VIII від 02.11.2016 
№ 1727-VIII від 03.11.2016) 

(У тексті Кодексу слова "районний (міський)" у всіх відмінках і числах замінено словами 
"районний, районний у місті, міський чи міськрайонний" крім статей: 211-2, 211-6, 235 у 
відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003) 
(У тексті Кодексу слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони 
праці" замінено словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 
нагляду за охороною праці" згідно із Законом № 2197-IV від 18.11.2004) 
(У тексті Кодексу слова "органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з нагляду за охороною праці" та "спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінено словами "центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному 
відмінку згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012) 
(У тексті Кодексу слова "орган державної податкової служби України", "орган державної 
податкової служби", "орган податкової служби", "державна податкова служба" в усіх відмінках і 
числах замінено словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі, а слова 
"митних установ" замінено словом "митниці" у відповідному відмінку згідно із Законом № 406-VII 
від 04.07.2013) 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Глава 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод 
громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і 
організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, 
виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до 
прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, 
відповідальності перед суспільством. 

(Стаття 1 в редакції Закону № 2342-III від 05.04.2001) 

<    > 

Стаття 186. Самоуправство 

Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого 
дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи 
громадським організаціям, — тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 
трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення 
штрафу на посадових осіб — від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(Стаття 186 із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97) 

<    > 



Стаття 186
3
. Порушення порядку подання або використання даних  

державних статистичних спостережень 

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних 
спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою 
звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного 
обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України — 
тягне за собою накладення штрафу на громадян — від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, на посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від десяти 
до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення 
адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян — від п’яти до 
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян — суб’єктів 
підприємницької діяльності — від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення 
даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, 
для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях 
тощо без посилання на їх джерело — тягне за собою накладення штрафу на громадян — від п’яти до 
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян — суб’єктів 
підприємницької діяльності — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(Кодекс доповнено статтею 186
3
 згідно із Законом № 2992-12 від 04.02.93,  

із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97,  
в редакції Закону № 1929-III від 13.07.2000) 

<    > 

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. 

(Кодекс доповнено статтею 186
6
 згідно із Законом № 1107-IV від 10.07.2003) 

Стаття 186
7
. Недоставляння або порушення строку доставляння  

обов'язкового безоплатного примірника документів 

Недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника 
документів — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб — підприємців 
від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(Кодекс доповнено статтею 186
7
 згідно із Законом № 4319-VІ від 12.01.2012) 

<    > 
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