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АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО 
ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І 
ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

5

•Дрібне хуліганство

32

•Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення 
про місце свого тимчасового перебування

14

•Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях

10

•Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення

17

•Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення

24

•Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному 
вигляді

102



АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ, 
В ГАЛУЗІ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗВ'ЯЗКУ

10
•Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

6

•Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних 
документах

3
•Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

8

•Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення 
інших правил дорожнього руху

1
• Інші порушення правил дорожнього руху

19

•Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або 
не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами

4
•Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

1

•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

2

•Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних 
засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

54



АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО 
ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК 
УПРАВЛІННЯ

2

• Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, 
обов'язків щодо виховання дітей

16
• Порушення правил адміністративного нагляду

18

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ 
ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ
6

3

• Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених 
пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

3
• Порушення правил тримання собак і котів

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА 
ВЛАСНІСТЬ

1
1

• Дрібне викрадення чужого майна


