
1. Засмічення об’єкту благоустрою: 
 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Самовільному скиданні всіх видів відходів, ґрунту тощо у 

невідведених для цього місцях.   П. п. 1.1 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Завантаженні контейнерів для ТПВ будівельними відходами, 

металобрухтом. П. п. 1.2 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Забрудненні впорядкованої території при перевезенні відходів, 

сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу 

болота за колесами автомобілів. П. п. 1.4 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території  селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Засміченні місць загального користування в тому числі 

екскрементами тварин (в під’їздах, ліфтах, на сходових 

площадках, асфальтних доріжках, парках, вздовж дороги і т.д.) П. п. 1.7 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Витоку води, фекалій та стоків на впорядковані території.  П. п. 1.8 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Складуванні ґрунту, будівельних матеріалів поза межами 

будівельного майданчика без дозволу.  П. п. 1.13 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Складуванні тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, 

зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу. П. п. 1.14 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Забрудненні території внаслідок пошкодження об’єктів 

благоустрою.  

П. п. 1.22 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 



Забрудненні територій, вулиць тощо, викликані самовільним 

виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без 

отримання відповідного дозволу ).  

П. п. 1.23 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Відсутності урн для сміття на об’єктах благоустрою, 

закріплених за підприємствами установами організаціями, 

закладами торгівлі та громадського харчування тощо. 

П. п. 1.21 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

 

2. Несвоєчасне прибирання об’єкту благоустрою: 
 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Несвоєчасному прибиранні території (листя та снігу по сезону), 

у тому числі прилеглої та закріпленої відповідно до 

розпорядження селищного голови ( рішення ради) П. п. 1.3 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Несвоєчасному вивезенні твердих побутових відходів з 

контейнерних майданчиків.  П. п. 1.5 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Несвоєчасному вивезенні будівельних відходів з будівельних 

майданчиків. П. п. 1.6 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Регулювання дорожніх об’єктів: 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Несвоєчасному прибиранні снігу з тротуарів, пішохідних 

доріжок, доріг, несвоєчасному посипанні їх піском, скиданні 

снігу на проїжджу частину вулиць.  

П. п. 1.9 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Посипанні тротуарів хімічними речовинами.  

 

П. п. 1.10 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Митті, заправці, ремонті транспортних засобів на проїжджій 

частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та у 

необладнаних для цього місцях. 

П. п. 1.11 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Несвоєчасному прибиранні місця зберігання автомобіля (на 

вулицях, прибудинкових територіях).  

П. п. 1.12 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Наїзді на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні 

огорожі; зупинки та стоянки автотранспортних засобів, які 

ускладнюють або унеможливлюють утримання об’єктів 

селищного благоустрою тощо. 

П. п. 1.16 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Забрудненні території, вулиці тощо, викликане виконанням 

будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі.  

П. п. 1.17 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Незадовільному забезпеченні технічної справності:  

Доріг, вулиць, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, 

шляхопроводів, підземних переходів, пішохідних доріжок. 

П. п. 1.26.1 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

 

 

 

 

 

 

 



4. Регулювання підземних комунікацій та розкопок: 

 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів 

і теплових камер.  

П. п. 1.15 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Відсутності огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, 

перехідного містка при прокладанні підземних інженерних 

комунікацій. 

П. п. 1.19 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з 

прокладання мереж газопостачання, водопостачання, каналізації, 

водовідведення, теплопостачання на території селища Гостомель 

без отримання відповідного дозволу 

П. п. 1.35 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Здійснення розриття території селища без отримання 

відповідного дозволу Гостомельської селищної ради. 

 

П. п. 1.36 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

 

5. Освітлення: 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Відсутності освітлення розкопаного місця. 

 

П. п. 1.18 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 



6. Порушення відновлення об’єкта благоустрою: 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Відновленні благоустрою об’єкта після виконання планових та 

аварійних робіт з недотриманням вимог проектно-кошторисної 

документації або проекту виконання робіт.  

П. п. 1.20 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

 

7. Самочинне встановлення: 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Самочинному встановленнілітніх майданчиків, відгороджені, 

постійних і тимчасових огорож, риштувань, дорожніх знаків, 

кіосків, яток стаціонарних, спеціальних конструкцій зовнішньої 

реклами та несвоєчасна їх перереєстрація, самовільному 

паркуванні автомобілів у межах зони паркування.  

П. п. 1.24 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Самовільномузахопленні території (частини території) об’єкта 

благоустрою селища Гостомель.  

П. п. 1.31 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

 

 

 

 

 

 

 



8. Порушення розміщення реклами і рекламних засобів, інформаційних вивісок та табличок: 
 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Розвішуванні рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів 

на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах тощо 

та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів.  

П. п. 1.25 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Розміщенні вивісок та табличок з порушенням встановлених 

правил. П. п. 1.25.1 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

 

9. Незадовільне утримання об’єктів благоустрою: 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Незадовільному забезпеченні технічної справності: Колодязів 

водопровідних, каналізаційних, зв’язку тощо, дощоприймачів, 

дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер. 

П. п. 1.26.2 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

340-1360 850-1700 

 Незадовільному утриманні прибудинкових територій, 

територій підприємств і організацій.  

П. п. 1.27 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
340-1360 850-1700 

Незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність, 

невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам, 

встановлених без відповідного дозволу органу місцевого 

самоврядування: 

П. п. 1.28.1 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

340-1360 850-1700 



Постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, 

ліхтарів вуличного освітлення, домових ліхтарів, стовпів, урн та 

контейнерів для відходів. 

 

Незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність, 

невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам, 

встановлених без відповідного дозволу органу місцевого 

самоврядування: 

Кіосків, літніх торговельних майданчиків, яток стаціонарних, 

трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, 

навісів та павільйонів зупинок транспорту. 
П. п. 1.28.2 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

340-1360 850-1700 

Незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність, 

невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам, 

встановлених без відповідного дозволу органу місцевого 

самоврядування: 

Спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, 

пам’ятних дошок. 
П. п. 1.28.3 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

340-1360 850-1700 

 

10. Спалювання: 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Спалюванні на території міста опалого листя, сухої 

рослинності, будь-яких промислових, будівельних та побутових 

відходів.  

П. п. 1.30 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

 

 

 

 

 

 

 



11. Зеленні насадження: 
 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів, що полягають у  

Висаджуванні зелених насаджень, влаштуванні городів без 

погодження з житлово-комунальними службами. 

П. п. 1.29 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

Незаконному знищенні зелених насаджень. 

П. п. 1.32 п. 1 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 340-1360 850-1700 

 
 

12. Порушення правил експлуатації житлових будинків, житлових приміщень та інженерного обладнання, 

псування житлових будинків, житлових приміщень, їх обладнання та елементів благоустрою внаслідок поводження 

з ТПВ: 
 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення правил користування жилими приміщеннями, 

санітарного утримання місць загального користування, сходових 

кліток, ліфтів, під'їздів, при домових територій, порушення 

правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та 

інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також 

самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і 

жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування 

жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів 

благоустрою, що полягають у  

Незадовільний стан санітарного утримання та ремонту 

сходових кліток, ліфтів і під’їздів. П. п. 2.1 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 



Самовільне переобладнання та перепланування житлових 

будинків, житлових приміщень, балконів і лоджій, 

використання їх не за призначенням. П. п. 2.2 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту фасадів, цоколів, 

будинкових вказівників та вказівників вулиць. П. п. 2.3 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту покрівель П. п. 2.4 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан освітлення входів та місць загального 

користування житлових будинків та прибудинкових територій. П. п. 2.5 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту вхідних брам. П. п. 2.6 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту твердого покриття 

прибудинкових територій. П. п. 2.7 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту садово-паркових лав 

та куточків відпочинку. П. п. 2.8 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту контейнерів для 

збору відходів, урн тощо та контейнерних майданчиків.  П. п. 2.9 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту зливостоків і 

дренажів. П. п. 2.10 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту дитячих, спортивних 

і господарчих майданчиків.  П. п. 2.11 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту пандусів та 

спеціальних місць для паркування автомобілів, які перевозять 

інвалідів.  П. п. 2.12 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Незадовільний стан утримання та ремонту ліфтів. П. п. 2.13 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Розміщення та утримання вивісок з порушенням порядку їх П. п. 2.14 п. 2 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 17-51 51-119 



розміщення, затвердженого виконавчим комітетом 

Гостомельської селищної ради. 

області, ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 

13. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів: 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

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, що полягають у  

Порушення в утриманні зелених насаджень на прибудинкових 

територіях 

П. п. 3.1 п. 3 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення 170-510 510-850 

Оголення коренів дерев та руйнування схилів і підпірних 

стінок. 

П. п. 3.2 п. 3 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення 170-510 510-850 

Відповідальність за порушення цих Правил, скоєні 

неповнолітніми, визначається відповідно до ст.13 КУпАП. 

П. п. 3.3 п. 3 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення 170-510 510-850 

 

14.Порушення правил паркування транспортних засобів: 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Сума штрафу для водія 

транспортного засобу 

  

Порушення правил паркування транспортних засобів, що полягає 

Несплата водієм транспортного засобу вартості послуг з 

користування майданчиками для платного паркування, 

обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними 

в’їзними та виїзними терміналами. П. п. 4.1 п. 4 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 

136-204 



Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для 

безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не 

мають відповідних пільг. 

П. п. 4.2 п. 4 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення  255-306 

 

15.Порушення правил тримання собак і котів ( домашніх тварин) : 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення правил тримання собак і котів, що полягають у  

Тримання собак і котів (домашніх тварин) у місцях, де це 

заборонено відповідними правилами, чи понад установлену 

кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в 

громадські місця, або вигулювання собак (домашніх тварин) без 

повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах 

на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для 

цього місцях П. п. 5.1 п. 5 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-85 

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей 

або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення 

порушення з числа передбачених підпунктом 5.1. даного 

розділу. П. п. 5.2 п. 5 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення 51-85 68-119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.Порушення правил торгівлі: 

Фабула правопорушення 

Нормативно-правовий акт,який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення 

Суми штрафів для 

Фізичних 

осіб, грн 

Посадових та 

юридичних 

осіб, грн 

Порушення правил торгівлі, що полягають у  

Порушення правил торгівлі на ринках, Положення про 

організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та 

виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території 

селища Гостомель П. п. 6.1 п. 6 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 159 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-51 51-119 

Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, 

скверах та в інших невстановлених місцях  

П. п. 6.2 п. 6 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення 17-119  

Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими 

товарами 

П. п. 6.3 п. 6 р. 11 Правила благоустрою території селища Гостомель Київської 

області, ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення 102-255  

 


