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Анотація

Станом на 15 вересня 2021 року.  

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної
редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням
останніх змін і доповнень.  

Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в
2016–2019 р., а також новим складам правопорушень, запровадженим
законодавцем в цей період. При підготовці коментаря широко використано
положення профільних законів та підзаконних актів, які встановлюють вимоги
та правила, порушення яких утворюють склади адміністративних
правопорушень.   

У додатках до книги подано тексти актуальних інструкцій та положень, які
встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопорушення
та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими
особами), уповноваженими на їх розгляд.   

Видання розраховано на суддів, прокурорів, адвокатів, посадових осіб органів,
уповноважених вирішувати справи про адміністративні правопорушення, а
також студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих
навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями
адміністративно-правової відповідальності за проступки у різних сферах
суспільних відносин  
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КОДЕКС УКРАЇНИ  
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
Кодекс введено в дію з 1 червня 1985 року 

 Постановою Верховної Ради Українcької РСР 
 від 7 грудня 1984 року № 8074-X 

Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з 
 Указами Президії Верховної Ради Української РСР 

 від 12 квітня 1985 року № 102-XI, ВВР, 1985 р., № 17, ст. 415, 
 від 29 травня 1985 року № 316-XI, ВВР, 1985 р., № 24, ст. 553, 

 від 16 жовтня 1985 року № 1117-XI, ВВР, 1985 р., № 44, ст.1056, 
 від 3 квітня 1986 року № 2010-XI, ВВР, 1986 р., № 15, ст. 326,  
 від 27 червня 1986 року № 2444-XI, ВВР, 1986 р., № 27, ст. 539, 
від 3 листопада 1986 року № 3070-XI, ВВР, 1986 р., № 46, ст. 933, 
 від 19 грудня 1986 року № 3282-XI, ВВР, 1986 р., № 52, ст. 1057, 
 від 12 березня 1987 року № 3690-XI, ВВР, 1987 р., № 12, ст. 226, 
 від 12 червня 1987 року № 4134-XI, ВВР, 1987 р., № 25, ст. 453, 
 від 12 червня 1987 року № 4135-XI, ВВР, 1987 р., № 25, ст. 454, 
 від 21 серпня 1987 року № 4452-XI, ВВР, 1987 р., № 35, ст. 674, 

 від 25 листопада 1987 року № 4982-XI, ВВР, 1987 р., № 49, ст. 1009, 
 від 1 грудня 1987 року № 4995-XI, ВВР, 1987 р., № 50, ст. 1016, 
 від 3 серпня 1988 року № 6347-XI, ВВР, 1988 р., № 33, ст. 808, 

 від 14 грудня 1988 року № 6976-XI, ВВР, 1988 р., № 52, ст. 1184, 
 від 27 квітня 1989 року № 7445-XI, ВВР, 1989 р., № 19, ст. 182, 
 від 19 травня 1989 року № 7542-XI, ВВР, 1989 р., № 22, ст. 236, 

 від 23 листопада 1989 року № 8411-XI, ВВР, 1989 р., № 49, ст. 673, 
 від 19 січня 1990 року № 8710-XI, ВВР, 1990 р., № 5, ст. 59, 
 від 19 січня 1990 року № 8711-XI, ВВР, 1990 р., № 5, ст. 60, 
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 від 29 липня 1991 року № 1369-XII, ВВР, 1991 р., № 45, ст. 600, 
 від 9 серпня 1991 року № 1413-XII, ВВР, 1991 р., № 39, ст. 514, 

 від 15 листопада 1991 року № 1818-XII, ВВР, 1992 р., № 5, ст. 40; 
Законом Української РСР 

 від 25 червня 1991 року № 1255-XII, ВВР, 1991 р., № 40, ст. 527; 
 Законами України 

 від 15 травня 1992 року № 2354-XII, ВВР, 1992 р., № 32, ст. 457, 
 від 17 червня 1992 року № 2468-XII, ВВР, 1992 р., № 35, ст. 511, 
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 від 7 липня 1992 року № 2547-XII, ВВР, 1992 р., № 39, ст. 570, 
 від 16 жовтня 1992 року № 2704-XII, ВВР, 1992 р., № 47, ст. 648, 

 від 15 грудня 1992 року № 2857-XII, ВВР, 1993 р., № 6, ст. 35, 
 від 26 січня 1993 року № 2941а-XII, ВВР, 1993 р., № 12, ст. 100, 
 від 3 лютого 1993 року № 2977-XII, ВВР, 1993 р., № 15, ст. 131, 
 від 4 лютого 1993 року № 2992-XII, ВВР, 1993 р., № 15, ст. 134, 
 від 3 березня 1993 року № 3039-XII, ВВР, 1993 р., № 18, ст. 189, 
 від 22 квітня 1993 року № 3134-XII, ВВР, 1993 р., № 22, ст. 232, 
 від 4 травня 1993 року № 3176-XII, ВВР, 1993 р., № 24, ст. 256, 
 від 30 червня 1993 року № 3350-XII, ВВР, 1993 р., № 34, ст. 354, 
 від 30 червня 1993 року № 3351-XII, ВВР, 1993 р., № 34, ст. 355, 

 від 11 листопада 1993 року № 3582-XII, ВВР, 1993 р., № 46, ст. 427, 
 від 15 грудня 1993 року № 3683-XII, ВВР, 1994 р., № 1, ст. 3, 

 від 23 грудня 1993 року № 3785-XII, ВВР, 1994 р., № 12, ст. 58, 
 від 24 грудня 1993 року № 3806-XII, ВВР, 1994 р., № 13, ст. 69, 
 від 28 січня 1994 року № 3888-XII, ВВР, 1994 р., № 19, ст. 111, 
 від 28 січня 1994 року № 3890-XII, ВВР, 1994 р., № 20, ст. 114, 

 від 25 лютого 1994 року № 4040-XII, ВВР, 1994 р., № 28, ст. 236, 
 від 25 лютого 1994 року № 4042-XII, ВВР, 1994 р., № 28, ст. 237, 
 від 25 лютого 1994 року № 4044-XII, ВВР, 1994 р., № 28, ст. 239, 
 від 25 лютого 1994 року № 4045-XII, ВВР, 1994 р., № 28, ст. 240, 

 від 5 липня 1994 року № 84/94-ВР, ВВР, 1994 р., № 31, ст. 288, 
 від 29 липня 1994 року № 155/94-ВР, ВВР, 1994 р., № 38, ст. 349, 

 від 22 вересня 1994 року № 179/94-ВР, ВВР, 1994 р., № 41, ст. 375, 
 від 14 жовтня 1994 року № 209/94-ВР, ВВР, 1994 р., № 46, ст. 413, 

 від 15 листопада 1994 року № 244/94-ВР, ВВР, 1994 р., № 49, ст. 431, 
 від 15 листопада 1994 року № 246/94-ВР, ВВР, 1994 р., № 48, ст. 429, 

 від 19 січня 1995 року № 8/95-ВР, ВВР, 1995 р., № 3, ст. 20, 
 від 15 лютого 1995 року № 64/95-ВР, ВВР, 1995 р., № 10, ст. 64, 
 від 28 лютого 1995 року № 75/95-ВР, ВВР, 1995 р., № 13, ст. 85, 
 від 1 березня 1995 року № 79/95-ВР, ВВР, 1995 р., № 13, ст. 87, 

 від 5 квітня 1995 року № 123/95-ВР, ВВР, 1995 р., № 15, ст. 103, 
 від 2 червня 1995 року № 210/95-ВР, ВВР, 1995 р., № 22, ст. 169, 
 від 11 липня 1995 року № 282/95-ВР, ВВР, 1995 р., № 29, ст. 216, 
 від 11 липня 1995 року № 296/95-ВР, ВВР, 1995 р., № 29, ст. 223, 
 від 13 липня 1995 року № 305/95-ВР, ВВР, 1995 р., № 30, ст. 233, 

 від 5 жовтня 1995 року № 358/95-ВР,  ВВР, 1995 р., № 34, ст. 268, 
 від 6 березня 1996 року № 81/96-ВР,  ВВР, 1996 р., № 15, ст. 70, 

 від 25 квітня 1996 року № 148/96-ВР,  ВВР, 1996 р., № 25, ст. 104, 
 від 15 травня 1996 року № 196/96-ВР,  ВВР, 1996 р., № 31, ст. 145, 

 від 12 липня 1996 року № 323/96-ВР, ВВР, 1996., № 52, ст. 294, 
 від 12 липня 1996 року № 328/96-ВР,  ВВР, 1996 р., № 44, ст. 216, 

 від 1 жовтня 1996 року № 386/96-ВР,  ВВР, 1996 р., № 45, ст. 247, 
 від 2 жовтня 1996 року № 388/96-ВР,  ВВР, 1996 р., № 46, ст. 249, 
 від 2 жовтня 1996 року № 398/96-ВР,  ВВР, 1996 р., № 46, ст. 251, 

 від 13 листопада 1996 року № 489/96-ВР,  ВВР, 1996 р., № 52, ст. 305, 
 від 14 листопада 1996 року № 497/96-ВР,  ВВР, 1997 р., № 1, ст. 1, 

 від 23 січня 1997 року № 23/97-ВР, ОВУ, 1997 р., числа 7, 8 (книга перша), с. 7, 
 від 7 лютого 1997 року № 55/97-ВР, ОВУ, 1997 р., число 11, с. 3, 
 від 4 червня 1997 року № 308/97-ВР, ОВУ, 1997 р., число 24, с. 5, 

 від 20 червня 1997 року № 390/97-ВР, ОВУ, 1997 р., число 30, с. 7, 
 від 19 листопада 1997 року № 650/97-ВР, ОВУ, 1997 р., число 50, с. 38, 
 від 19 листопада 1997 року № 651/97-ВР, ОВУ, 1997 р., число 51, с. 9, 

 від 21 листопада 1997 року № 666/97-ВР, ОВУ, 1997 р., число 51, с. 11, 
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 від 4 лютого 1998 року № 73/98-ВР, ОВУ, 1998 р., № 8, ст. 292, 
 від 24 березня 1998 року № 210/98-ВР, ОВУ, 1998 р., № 15, ст. 567, 

 від 23 грудня 1998 року № 352-XIV, ОВУ, 1999 р., № 2, ст. 48, 
 від 18 лютого 1999 року № 444-XIV, ОВУ, 1999 р., № 10, ст. 369, 
 від 24 березня 1999 року № 557-XIV, ОВУ, 1999 р., № 15, ст. 600, 
 від 2 липня 1999 року № 812-XIV, ОВУ, 1999 р., № 29, ст. 1457, 
 від 8 липня 1999 року № 863-XIV, ОВУ, 1999 р., № 32, ст. 1650, 
 від 9 липня 1999 року № 898-XIV, ОВУ, 1999 р., № 31, ст. 1586, 

 від 16 липня 1999 року  № 998-XIV, ОВУ, 1999 р., № 32, ст. 1656, 
від 14 вересня 1999 року № 1040-XIV, ОВУ, 1999 р., № 40, ст. 1981, 
від 21 вересня 1999 року № 1080-XIV, ОВУ, 1999 р., № 42, ст. 2076, 
від 8 жовтня 1999 року № 1142-XIV, ОВУ, 1999 р., № 43, ст. 2129, 

 від 17 листопада 1999 року № 1228-XIV, ОВУ, 1999 р., № 49, ст. 2395, 
 від 14 грудня 1999 року  № 1288-XIV, ОВУ, 2000 р., № 2, ст. 20, 
 від 22 грудня 1999 року № 1342-XIV, ОВУ, 2000 р., № 3, ст. 63, 
 від 11 січня 2000 року № 1368-XIV, ОВУ, 2000 р., № 5, ст. 143, 
 від 13 січня 2000 року № 1379-XIV, ОВУ, 2000 р., № 5, ст. 145, 
 від 13 січня 2000 року № 1381-XIV, ОВУ, 2000 р., № 6, ст. 199, 
від 23 березня 2000 року № 1580-III, ОВУ, 2000 р., № 16, ст. 649, 
 від 23 березня 2000 року № 1587-III, ОВУ, 2000 р., № 16, ст. 653, 
 від 20 квітня 2000 року № 1685-III, ОВУ, 2000 р., № 22, ст. 882, 
 від 11 травня 2000 року № 1708-III, ОВУ, 2000 р., № 22, ст. 884, 
 від 18 травня 2000 року № 1744-III, ОВУ, 2000 р., № 23, ст. 923, 
 від 13 липня 2000 року № 1929-III, ОВУ, 2000 р., № 33, ст. 1399, 

 від 21 вересня 2000 року № 1969-III, ОВУ, 2000 р., № 41, ст. 1735, 
 від 21 вересня 2000 року № 1979-III, ОВУ, 2000 р., № 43, ст. 1815, 
 від 21 вересня 2000 року № 1981-III, ОВУ, 2000 р., № 43, ст. 1816, 
 від 21 вересня 2000 року № 1986-III, ОВУ, 2000 р., № 42, ст. 1769, 
від 5 жовтня 2000 року № 2029-III, ОВУ, 2000 р., № 44, ст. 1885, 
від 19 жовтня 2000 року № 2056-III, ОВУ, 2000 р., № 46, ст. 1975, 
від 16 листопада 2000 року № 2114-III, ОВУ, 2000 р., № 50, ст. 2147, 

від 21 грудня 2000 року № 2171-III, ОВУ, 2001 р., № 4, ст. 107, 
від 18 січня 2001 року № 2247-III, ОВУ, 2001 р., № 8, ст. 312, 
від 5 квітня 2001 року № 2342-III, ОВУ, 2001 р., № 18, ст. 777, 
від 5 квітня 2001 року № 2350-III, ОВУ, 2001 р., № 18, ст. 778, 
від 5 квітня 2001 року № 2359-III, ОВУ, 2001 р., № 18, ст. 779, 
від 5 квітня 2001 року № 2360-III, ОВУ, 2001 р., № 17, ст. 726, 
від 5 квітня 2001 року № 2362-III, ОВУ, 2001 р., № 17, ст. 727, 
від 5 квітня 2001 року № 2372-III, ОВУ, 2001 р., № 17, ст. 729, 
від 17 травня 2001 року № 2415-III, ОВУ, 2001 р., № 24, ст. 1061, 
від 24 травня 2001 року № 2443-III, ОВУ, 2001 р., № 25, ст. 1098, 
 від 21 червня 2001 року № 2550-III, ОВУ, 2001 р., № 28, ст. 1236, 
 від 13 вересня 2001 року № 2686-III, ОВУ, 2001 р., № 41, ст. 1830, 
від 20 вересня 2001 року № 2703-III, ОВУ, 2001 р., № 41, ст. 1832, 
 від 4 жовтня 2001 року № 2747-III, ОВУ, 2001 р., № 43, ст. 1913, 

 від 15 листопада 2001 року № 2787-III, ОВУ, 2001 р., № 50, ст. 2221, 
від 13 грудня 2001 року № 2888-III, ОВУ, 2002 р., № 2, ст. 43, 
 від 17 січня 2002 року № 2953-III, ОВУ, 2002 р., № 7, ст. 276, 

 від 7 лютого 2002 року № 3047-III, ОВУ, 2002 р., № 10, ст. 456, 
від 7 лютого 2002 року № 3048-III, ОВУ, 2002 р., № 10, ст. 457, 

 від 26 вересня 2002 року № 177-IV, ОВУ, 2002 р., №  44, ст. 2000, 
 від 24 жовтня 2002 року № 198-IV, ОВУ, 2002 р., №  46, ст. 2088, 
від 28 листопада 2002 року № 249-IV, ОВУ, 2002 р., №  50, ст. 2248,  
від 28 листопада 2002 року № 254-IV, ОВУ, 2002 р., №  52, ст. 2350, 
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 від 26 грудня 2002 року № 394-IV, ОВУ, 2003 р., №  5, ст. 169, 
 від 16 січня 2003 року № 429-IV, ОВУ, 2003 р., №  6, ст. 211, 

 від 20 лютого 2003 року № 543-IV, ОВУ, 2003 р., № 12, ст. 513, 
від 20 лютого 2003 року № 548-IV, ОВУ, 2003 р., № 12, ст. 517, 
 від 20 лютого 2003 року № 552-IV, ОВУ, 2003 р., № 11, ст. 464, 
 від 3 квітня 2003 року № 662-IV, ОВУ, 2003 р., № 17, ст. 741, 
 від 3 квітня 2003 року № 666-IV, ОВУ, 2003 р., № 17, ст. 744, 
від 3 квітня 2003 року № 667-IV, ОВУ, 2003 р., № 17, ст. 745, 

від 3 квітня 2003 року № 676-IV, ОВУ, 2003 р., № 18 - 19, ст. 810, 
від 15 травня 2003 року № 743-IV, ОВУ, 2003 р., № 23, ст. 1015, 
від 15 травня 2003 року № 749-IV, ОВУ, 2003 р., № 23 ст. 1017, 
від 15 травня 2003 року № 759-IV, ОВУ, 2003 р., № 23, ст. 1019, 
 від 15 травня 2003 року № 762-IV, ОВУ, 2003 р., № 23, ст. 1021, 
 від 22 травня 2003 року № 860-IV, ОВУ, 2003 р., № 25, ст. 1179, 
від 19 червня 2003 року № 980-IV, ОВУ, 2003 р., № 30, ст. 1527, 
від 10 липня 2003 року № 1098-IV, ОВУ, 2003 р., № 33, ст. 1776, 
від 10 липня 2003 року № 1107-IV, ОВУ, 2003 р., № 32, ст. 1684, 
 від 11 липня 2003 року № 1122-IV, ОВУ, 2003 р., № 32, ст. 1688, 
 від 11 липня 2003 року № 1128-IV, ОВУ, 2003 р., № 33, ст. 1782, 

 від 11 вересня 2003 року № 1155-IV, ОВУ, 2003 р., № 40, ст. 2090, 
від 18 листопада 2003 року № 1253-IV, ОВУ, 2003 р., № 50, ст. 2594, 
від 18 листопада 2003 року № 1254-IV, ОВУ, 2003 р., № 50, ст. 2595, 
від 18 листопада 2003 року № 1280-IV, ОВУ, 2003 р., № 51, ст. 2644, 
від 18 листопада 2003 року № 1284-IV, ОВУ, 2003 р., № 50, ст. 2601, 
 від 20 листопада 2003 року № 1299-IV, ОВУ, 2003 р., № 52, ст. 2737, 

 від 11 грудня 2003 року № 1377-IV, ОВУ, 2003 р., № 52, ст. 2752, 
від 3 лютого 2004 року № 1410-IV, ОВУ, 2004 р., № 8, ст. 456, 
 від 3 лютого 2004 року № 1418-IV, ОВУ, 2004 р., № 8, ст. 462, 

 від 11 травня 2004 року № 1703-IV, ОВУ, 2004 р., № 22, ст. 1483, 
 від 18 травня 2004 року № 1723-IV, ОВУ, 2004 р., № 23, ст. 1545, 
 від 18 травня 2004 року № 1725-IV, ОВУ, 2004 р., № 23, ст. 1547, 
 від 3 червня 2004 року № 1745-IV, ОВУ, 2004 р., № 25, ст. 1633, 
 від 15 червня 2004 року № 1765-IV, ОВУ, 2004 р., № 28, ст. 1850 
 від 17 червня 2004 року № 1805-IV, ОВУ, 2004 р., № 27, ст. 1760, 
 від 24 червня 2004 року № 1876-IV, ОВУ, 2004 р., № 30, ст. 1986, 
 від 1 липня 2004 року № 1961-IV, ОВУ, 2004 р., № 30, ст. 2000, 

 від 18 листопада 2004 року № 2188-IV, ОВУ, 2005 р., № 1, ст. 1, 
 від 18 листопада 2004 року № 2197-IV, ОВУ, 2004 р., № 49, ст. 3196, 

 від 16 грудня 2004 року № 2247-IV, ОВУ, 2005 р., № 2, ст. 55, 
 від 16 грудня 2004 року № 2250-IV, ОВУ, 2005 р., № 1, ст. 7, 

 від 16 грудня 2004 року № 2251-IV, ОВУ, 2005 р., № 2, ст. 57, 
 від 16 грудня 2004 року № 2252-IV, ОВУ, 2005 р., № 2, ст. 58, 
 від 12 січня 2005 року № 2322-IV, ОВУ, 2005 р., № 6, ст. 340, 
 від 20 січня 2005 року № 2377-IV, ОВУ, 2005 р., № 4, ст. 197, 

 від 3 березня 2005 року № 2454-IV, ОВУ, 2005 р., № 13, ст. 654, 
 від 31 травня 2005 року № 2598-IV, ОВУ, 2005 р., № 26, ст. 1482, 
 від 31 травня 2005 року № 2600-IV, ОВУ, 2005 р., № 25, ст. 1401, 
 від 2 червня 2005 року № 2635-IV, ОВУ, 2005 р., № 26, ст. 1485, 
від 6 вересня 2005 року № 2806-IV, ОВУ, 2005 р., № 39, ст. 2429, 
 від 8 вересня 2005 року № 2851-IV, ОВУ, 2005 р., № 40, ст. 2530, 
 від 22 вересня 2005 року № 2899-IV, ОВУ, 2005 р., № 42, ст. 2642, 
 від 6 жовтня 2005 року № 2960-IV, ОВУ, 2005 р., № 50, ст. 3108, 

 від 15 листопада 2005 року № 3078-IV, ОВУ, 2006 р., № 51, ст. 3169 
 від 17 листопада 2005 року № 3108-IV, ОВУ, 2005 р., № 49, ст. 3048, 
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від 15 грудня 2005 року № 3201-IV, ОВУ, 2006 р., № 1, ст. 6, 
від 22 грудня 2005 року № 3262-IV, ОВУ, 2006 р., № 1 - 2, ст. 13, 

 від 12 січня 2006 року № 3322-IV, ОВУ, 2006 р., № 5, ст. 206, 
 від 12 січня 2006 року № 3336-IV, ОВУ, 2006 р., № 9, ст. 510, 
 від 17 січня 2006 року № 3349-IV, ОВУ, 2006 р., № 6, ст. 284, 
 від 19 січня 2006 року № 3380-IV, ОВУ, 2006 р., № 6, ст. 290, 
від 23 лютого 2006 року № 3475-IV, ОВУ, 2006 р., № 13, ст. 856 

 від 23 лютого 2006 року № 3503-IV, ОВУ, 2006 р., № 13, ст. 859, 
 від 23 лютого 2006 року № 3504-IV, ОВУ, 2006 р., № 13, ст. 860, 

 від 1 грудня 2006 року № 424-V, ОВУ, 2007 р., № 1, ст. 1, 
 від 12 грудня 2006 року № 435-V, ОВУ, 2007 р., № 1, ст. 2, 

 від 22 грудня 2006 року № 534-V, ОВУ, 2007 р., № 1, ст. 15, 
 від 11 січня 2007 року № 577-V, ОВУ, 2007 р., № 4, ст. 146, 
 від 11 січня 2007 року № 578-V, ОВУ, 2007 р., № 8, ст. 278, 

 від 7 лютого 2007 року № 609-V, ОВУ, 2007 р., № 18, ст. 690, 
 від 8 лютого 2007 року № 622-V, ОВУ, 2007 р., № 15, ст. 556, 
 від 22 лютого 2007 року № 695-V, ОВУ, 2007 р., № 19, ст. 751, 
 від 22 лютого 2007 року № 698-V, ОВУ, 2007 р., № 20, ст. 789 

(зміни, внесені Законом України від 22 лютого 2007 року № 698-V, 
 набрали чинності з 1 жовтня 2007 року), 

 від 14 березня 2007 року № 736-V, ОВУ, 2007 р., № 23, ст. 937, 
 від 16 березня 2007 року № 760-V, ОВУ, 2007 р., № 27, ст. 1077, 
 від 19 квітня 2007 року № 956-V, ОВУ, 2007 р., № 44, ст. 1772, 
 від 19 квітня 2007 року № 966-V, ОВУ, 2007 р., № 44, ст. 1775, 

 від 11 травня 2007 року № 1014-V, ОВУ, 2007 р., № 44, ст. 1776, 
 від 16 травня 2007 року № 1026-V, ОВУ, 2007 р., №  44, ст. 1777 

(зміни, внесені Законом України від 16 травня 2007 року № 1026-V, 
 набрали чинності з 1 січня 2008 року), 

 від 17 травня 2007 року № 1033-V, ОВУ, 2007 р., № 43, ст. 1705, 
від 15 квітня 2008 року № 271-VI, ОВУ, 2008 р., № 33, ст. 1076, 
від 16 вересня 2008 року № 509-VI, ОВУ, 2008 р., № 77, ст. 2583, 
від 18 грудня 2008 року № 692-VI, ОВУ, 2009 р., № 16, ст. 489, 
від 24 вересня 2008 року № 586-VI, ОВУ, 2008 р., № 79, ст. 2652 
(зміни, внесені підпунктом 67 пункту 2 розділу I Закону України 

 від 24 вересня 2008 року № 586-VI, набрали чинності з 1 січня 2009 року), 
від 25 вересня 2008 року № 599-VI, ОВУ, 2008 р., № 86, ст. 2868, 
від 25 грудня 2008 року № 800-VI, ОВУ, 2009 р., № 1, ст. 10, 
від 25 грудня 2008 року № 801-VI, ОВУ, 2009 р., № 1, ст. 11, 
від 15 січня 2009 року № 885-VI, ОВУ, 2009 р., № 8, ст. 239, 

від 19 лютого 2009 року № 1027-VI, ОВУ, 2009 р., № 18, ст. 558, 
від 5 березня 2009 року № 1074-VI, ОВУ, 2009 р., № 43, ст. 1428, 
від 19 березня 2009 року № 1159-VI, ОВУ, 2009 р., № 26, ст. 857, 
від 19 березня 2009 року № 1165-VI, ОВУ, 2009 р., № 26, ст. 858, 
від 19 березня 2009 року № 1180-VI, ОВУ, 2009 р., № 32, ст. 1070, 
від 14 квітня 2009 року № 1254-VI, ОВУ, 2009 р., № 43, ст. 1429, 
від 16 квітня 2009 року № 1276-VI, ОВУ, 2009 р., № 33, ст. 1108, 

 від 15 травня 2009 року № 1334-VI, ОВУ, 2009 р., № 48, ст. 1609, 
 від 21 травня 2009 року № 1386-VI ОВУ, 2009 р., № 44, ст. 1465, 
 від 21 травня 2009 року № 1393-VI, ОВУ, 2009 р., № 46, ст. 1545, 
від 2 червня 2009 року № 1414-VI, ОВУ, 2009 р., № 51, ст. 1723, 
від 3 червня 2009 року № 1435-VI, ОВУ, 2009 р., № 47, ст. 1561, 
 від 4 червня 2009 року № 1443-VI, ОВУ, 2009 р., № 84, ст. 2837, 
 від 4 червня 2009 року № 1449-VI, ОВУ, 2009 р., № 47, ст. 1563, 
від 11 червня 2009 року № 1508-VI, ОВУ, 2009 р., № 53, ст. 1824 
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(зміни, внесені Законом України від 11 червня 2009 року № 1508-VI, 
 вводяться в дію одночасно з введенням в дію законів України 

 «Про засади запобігання та протидії корупції» та 
 «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», 
 враховуючи зміни, внесені Законом України від 23 грудня 2009 року № 1787-VI), 

(зміни, внесені до цього Кодексу Законом України від 11 червня 2009 року № 1508, 
 який визнано таким, що втратив чинність, відповідно до Закону України 

 від 21 грудня 2010 року № 2808-VI, вважаються такими, що втратили чинність 
 і виключені з тексту цього Кодексу з 5 січня 2011 року згідно із 

 Законом України від 7 квітня 2011 року № 3207-VI), 
від 11 червня 2009 року № 1512-VI, ОВУ, 2009 р., № 51, ст. 1727, 
від 25 червня 2009 року № 1571-VI, ОВУ, 2009 р., № 55, ст. 1896, 
від 5 листопада 2009 року № 1704-VI, ОВУ, 2009 р., № 93, ст. 3147, 
від 5 листопада 2009 року № 1708-VI, ОВУ, 2009 р., № 93, ст. 3149, 
від 17 грудня 2009 року № 1779-VI, ОВУ, 2009 р., № 101, ст. 3503, 
від 21 січня 2010 року № 1824-VI, ОВУ, 2010 р., № 9, ст. 420, 
від 21 січня 2010 року № 1825-VI, ОВУ, 2010 р., № 9, ст. 421, 
від 21 січня 2010 року № 1827-VI, ОВУ, 2010 р., № 9, ст. 423, 

 від 13 травня 2010 року № 2181-VI, ОВУ, 2010 р., № 37, ст. 1242, 
 від 18 травня 2010 року № 2258-VI, ОВУ, 2010, № 39, ст. 1293, 
від 1 червня 2010 року № 2289-VI, ОВУ, 2010 р., № 49, ст. 1603 

(зміни, внесені Законом України від 1 червня 2010 року № 2289-VI, 
 вводяться в дію з 31 липня 2010 року), 

від 1 червня 2010 року № 2299-VI, ОВУ, 2010 р., № 49, ст. 1605, 
від 15 червня 2010 року № 2339-VI, ОВУ, 2010 р., № 51, ст. 1684, 
від 29 червня 2010 року № 2374-VI, ОВУ, 2010 р., № 56, ст. 1904, 
від 6 липня 2010 року № 2430-VI, ОВУ, 2010 р., № 57, ст. 1939, 
від 7 липня 2010 року № 2453-VI, ОВУ, 2010 р., № 55/1, ст. 1900, 
 від 8 липня 2010 року № 2457-VI, ОВУ, 2010 р., № 59, ст. 2048, 
 від 8 липня 2010 року № 2464-VI, ОВУ, 2010 р., № 61, ст. 2108, 
від 9 липня 2010 року № 2479-VI, ОВУ, 2010 р., № 55, ст. 1844, 

 від 9 вересня 2010 року № 2511-VI, ОВУ, 2010 р., № 77, ст. 2719, 
 від 9 вересня 2010 року № 2518-VI, ОВУ, 2010 р., № 77, ст. 2720, 
 від 23 вересня 2010 року № 2558-VI, ОВУ, 2010 р., № 79, ст. 2791, 
 від 19 жовтня 2010 року № 2608-VI, ОВУ, 2010 р., № 88, ст. 3092, 

 від 4 листопада 2010 року № 2677-VI, ОВУ, 2010 р., № 95, ст. 3373, 
 від 30 листопада 2010 року № 2711-VI, ОВУ, 2010 р., № 98, ст. 3464, 

 від 2 грудня 2010 року № 2735-VI, ОВУ, 2010 р., № 101, ст. 3602, 
 від 2 грудня 2010 року № 2742-VI, ОВУ, 2010 р., № 101, ст. 3607, 
 від 2 грудня 2010 року № 2744-VI, ОВУ, 2010 р., № 101, ст. 3608, 

 від 13 січня 2011 року № 2924-VI, ОВУ, 2011 р., № 10, ст. 443, 
 від 13 січня 2011 року № 2938-VI, ОВУ, 2011 р., № 10, ст. 445, 
 від 13 січня 2011 року № 2939-VI,ОВУ, 2011 р., № 10, ст. 446, 
від 13 січня 2011 року № 2947-VI, ОВУ, 2011 р., № 10, ст. 447, 

 від 17 лютого 2011 року № 3045-VI, ОВУ, 2011 р., № 20, ст. 819, 
 від 17 лютого 2011 року № 3046-VI, ОВУ, 2011 р., №  20, ст.  820, 
 від 17 березня 2011 року № 3157-VI, ОВУ, 2011 р., № 28, ст. 1151, 
 від 17 березня 2011 року № 3161-VI, ОВУ, 2011 р., № 28, ст. 1155, 
 від 17 березня 2011 року № 3163-VI, ОВУ, 2011 р., № 28, ст. 1156, 

 від 5 квітня 2011 року № 3186-VI, ОВУ, 2011р., № 34, ст. 1396, 
 від 7 квітня 2011 року № 3205-VI, ОВУ, 2011, № 34, ст. 1398, 
від 7 квітня 2011 року № 3207-VI, ОВУ, 2011 р., № 44, ст. 1765, 

 від 21 квітня 2011 року № 3261-VI, ОВУ, 2011 р., № 39, ст. 1576, 
 від 21 квітня 2011 року № 3267-VI, ОВУ, 2011 р., № 37, ст. 1504, 
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 від 22 квітня 2011 року № 3306-VI, ОВУ, 2011 р., № 39, ст. 1589, 
 від 19 травня 2011 року № 3384-VI, ОВУ, 2011 р., № 46, ст. 1880, 

Повітряним кодексом України 
 від 19 травня 2011 року № 3393-VI, ОВУ, 2011 р., № 46, ст. 1881, 

Законами України 
 від 2 червня 2011 року № 3454-VI, ОВУ, 2011 р., № 48, ст. 1954 

 (враховуючи зміни, внесені Законом України від 13 січня 2012 року № 4343-VI), 
 від 2 червня 2011 року № 3460-VI, ОВУ, 2011 р., № 51, ст. 2009, 
 від 16 червня 2011 року № 3521-VI, ОВУ, 2011 р., № 55, ст. 2171, 
 від 16 червня 2011 року № 3530-VI, ОВУ, 2011 р., № 53, ст. 2090, 
 від 16 червня 2011 року № 3532-VI, ОВУ, 2011 р., № 52, ст. 2066, 
 від 5 липня 2011 року № 3565-VI, ОВУ, 2011 р., № 53, ст. 2095, 
 від 7 липня 2011 року № 3609-VI, ОВУ, 2011 р., № 60, ст. 2403, 
 від 7 липня 2011 року № 3610-VI, ОВУ, 2011 р., № 60, ст. 2404, 
 від 7 липня 2011 року № 3613-VI, ОВУ, 2011 р., № 60, ст. 2405 

(враховуючи зміни, внесені згідно із 
 Законом України від 23 лютого 2012 року № 4444-VI), 

 від 8 липня 2011 року № 3668-VI, ОВУ, 2011 р., № 71, ст. 2667, 
 від 8 липня 2011 року № 3681-VI, ОВУ, 2011 р., № 59, ст. 2353, 

 від 8 вересня 2011 року № 3718-VI, ОВУ, 2011 р., № 81, ст. 2958, 
 від 8 вересня 2011 року № 3720-VI, ОВУ, 2011 р., № 77, ст. 2843, 
 від 22 вересня 2011 року № 3775-VI, ОВУ, 2011 р., № 81, ст. 2960, 
 від 22 вересня 2011 року № 3778-VI, ОВУ, 2012 р., № 21, ст. 787, 
 від 6 жовтня 2011 року № 3826-VI, ОВУ, 2011 р., № 84, ст. 3057, 
 від 6 жовтня 2011 року № 3830-VI, ОВУ, 2011 р., № 87, ст. 3155 

 (зміни, внесені Законом України від 6 жовтня 2011 року № 3830-VI, 
 вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України 

 про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного 
 енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади), 

 від 3 листопада 2011 року № 4001-VI, ОВУ, 2011 р., № 93, ст. 3364, 
 від 15 листопада 2011 року № 4025-VI, ОВУ, 2011 р., № 98, ст. 3570, 

 від 7 грудня 2011 року № 4082-VI, ОВУ, 2012 р., № 19, ст. 703, 
 від 22 грудня 2011 року № 4220-VI, ОВУ, 2012 р., № 5, ст. 165 

(зміни, внесені підпунктом 1 пунктом 1 розділу І Закону України 
 від 22 грудня 2011 року № 4220-VI у частині виключення статті 97, 

 набирають чинності з 31 грудня 2013 року, враховуючи зміни, внесені 
 Законом України від 20 листопада 2012 року № 5496-VI), 

 від 22 грудня 2011 року № 4221-VI, ОВУ, 2012 р., № 4, ст. 132, 
 від 12 січня 2012 року № 4319-VI, ОВУ, 2012 р., № 10, ст. 358, 

 від 23 лютого 2012 року № 4438-VI, ОВУ, 2012 р., № 21, ст. 790, 
 від 23 лютого 2012 року № 4444-VI, ОВУ, 2012 р., № 22, ст. 822, 
 від 23 лютого 2012 року № 4452-VI, ОВУ, 2012 р., № 22, ст. 824, 
 від 13 березня 2012 року № 4498-VI, ОВУ, 2012 р., № 28, ст. 1033, 
 від 22 березня 2012 року № 4565-VI, ОВУ, 2012 р., № 30, ст. 1094, 
 від 13 квітня 2012 року № 4652-VI, ОВУ, 2012 р., № 37, ст. 1371, 
 від 17 травня 2012 року № 4709-VI, ОВУ, 2012 р., № 45, ст. 1729, 
 від 17 травня 2012 року № 4714-VI, ОВУ, 2012 р., № 45, ст. 1734, 
 від 24 травня 2012 року № 4837-VI, ОВУ, 2012 р., № 46, ст. 1801, 
 від 24 травня 2012 року № 4847-VI, ОВУ, 2012 р., № 46, ст. 1806, 
 від 7 червня 2012 року № 4910-VI, ОВУ, 2012 р., № 51, ст. 2032, 
 від 7 червня 2012 року № 4950-VI, ОВУ, 2012 р., № 50, ст. 1958 

(зміни, внесені абзацами четвертим - шостим підпункту 2 пункту 1 розділу І 
 Закону України від 7 червня 2012 року № 4950-VI, 

 набирають чинності з 5 вересня 2012 року), 
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 від 21 червня 2012 року № 5007-VI, ОВУ, 2012 р., № 58, ст. 2309, 
 від 5 липня 2012 року № 5065-VI, ОВУ, 2012 р., № 58, ст. 2316, 
 від 5 липня 2012 року № 5067-VI, ОВУ, 2012 р., № 63, ст. 2565, 
 від 5 липня 2012 року № 5076-VI, ОВУ, 2012 р., № 62, ст. 2509, 
 від 6 липня 2012 року № 5178-VI, ОВУ, 2012 р., № 76, ст. 3066 

(зміни, внесені абзацами дев’ятим - дев’ятнадцятим підпункту 2 пункту 4 
 розділу VІ Закону України від 6 липня 2012 року № 5178-VI, 
 набирають чинності з 1 січня 2013 року, враховуючи зміни 
 внесені Законом України від 6 грудня 2012 року № 5518-VI; 

 зміни, внесені абзацами першим - восьмим підпункту 2 пункту 4 розділу VІ 
 Закону України від 6 липня 2012 року № 5178-VI, 

 набирають чинності з 12 жовтня 2013 року), 
 від 18 вересня 2012 року № 5284-VI, ОВУ, 2012 р., № 79, ст. 3191, 
 від 18 вересня 2012 року № 5288-VI, ОВУ, 2012 р., № 73, ст. 2934, 
 від 18 вересня 2012 року № 5289-VI, ОВУ, 2012 р., № 78, ст. 3158, 
 від 18 вересня 2012 року № 5290-VI, ОВУ, 2012 р., № 79, ст. 3192, 
 від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI, ОВУ, 2012 р., № 85, ст. 3422, 
 від 2 жовтня 2012 року № 5400-VI, ОВУ, 2012 р., № 85, ст. 3427, 
 від 2 жовтня 2012 року № 5404-VI, ОВУ, 2012 р., № 89, ст. 3590 

(зміни, внесені підпунктами 2, 3 пункту 1 розділу І 
 Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5404-VI, 

 набирають чинності з 1 січня 2014 року), 
 від 2 жовтня 2012 року № 5411-VI, ОВУ, 2012 р., № 85, ст. 3434, 
 від 16 жовтня 2012 року № 5456-VI, ОВУ, 2012 р., № 89, ст. 3591 

(зміни, внесені пунктом 1 розділу І Закону України 
 від 16 жовтня 2012 року № 5456-VI, в частині  положень, які стосуються 

 передачі повноважень від територіальних органів центрального органу 
 виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

 у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, 
 Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, 

 органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 
 набирають чинності з 19 травня 2013 року), 

 від 16 жовтня 2012 року № 5459-VI, ОВУ, 2012 р., № 89, ст. 3592, 
 від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI, ОВУ, 2012 р., № 93, ст. 3766, 
від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI, ОВУ, 2012 р., № 95, ст. 3845, 
 від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI, ОВУ, 2012 р., № 95, ст. 3846, 
 від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI, ОВУ, 2012 р., № 93, ст. 3767, 
 від 20 листопада 2012 року № 5496-VI, ОВУ, 2013 р., № 1, ст. 1, 
 від 20 листопада 2012 року № 5502-VI, ОВУ, 2013 р., № 1, ст. 4, 

 від 6 грудня 2012 року № 5518-VI, ОВУ, 2013 р., № 1, ст. 6, 
 від 18 квітня 2013 року № 221-VII, ОВУ, 2013 р., № 37, ст. 1298, 
 від 16 травня 2013 року № 243-VII, ОВУ, 2013 р., № 43, ст. 1536, 
 від 16 травня 2013 року № 245-VII, ОВУ, 2013 р., № 44, ст. 1570, 

 від 2 липня 2013 року № 366-VII, ОВУ, 2013 р., № 57, ст. 2044, 
 від 3 липня 2013 року № 383-VII, ОВУ, 2013 р., № 57, ст. 2046, 
 від 4 липня 2013 року № 406-VII, ОВУ, 2013 р., № 60, ст. 2136, 

 від 19 вересня 2013 року № 590-VII, ОВУ, 2013 р., № 82, ст. 3024, 
 від 10 жовтня 2013 року № 642-VII, ОВУ, 2014 р., № 3, ст. 44, 

 від 24 жовтня 2013 року № 656-VII, ОВУ, 2013 р., № 89, ст. 3261, 
від 19 листопада 2013 року № 693-VII, ОВУ, 2013 р., № 96, ст. 3548, 

 від 21 листопада 2013 року № 709-VII, ОВУ, 2014 р., № 1, ст. 1, 
 від 16 січня 2014 року № 721-VII, ОВУ, 2014 р., № 8, ст. 231 

(зміни, внесені Законом України від 16 січня 2014 року № 721-VII, втратили чинність 
у зв’язку з втратою чинності Законом України від 16 січня 2014 року № 721-VII 
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 згідно із Законом України від 28 січня 2014 року № 732-VII), 
 від 23 лютого 2014 року № 767-VII, ОВУ, 2014 р., № 20, ст. 618, 
 від 27 березня 2014 року № 1170-VII, ОВУ, 2014 р., № 33, ст. 873, 
 від 8 квітня 2014 року № 1188-VII, ОВУ, 2014 р., № 31, ст. 841, 
 від 10 квітня 2014 року № 1197-VII, ОВУ, 2014 р., № 34, ст. 900, 
 від 15 квітня 2014 року № 1207-VII, ОВУ, 2014 р., № 36, ст. 957, 
від 13 травня 2014 року № 1258-VII, ОВУ, 2014 р., № 45, ст. 1181, 
від 13 травня 2014 року № 1261-VII, ОВУ, 2014 р., № 45, ст. 1182, 
від 20 травня 2014 року № 1275-VII, ОВУ, 2014 р., № 47, ст. 1226, 
від 29 травня 2014 року № 1283-VII, ОВУ, 2014 р., № 50, ст. 1306, 
від 5 червня 2014 року № 1314-VII, ОВУ, 2014 р., № 54, ст. 1439, 
від 4 липня 2014 року № 1586-VII, ОВУ, 2014 р., № 56, ст. 1525, 

 від 22 липня 2014 року № 1600-VII, ОВУ, 2014 р., № 66, ст. 1823, 
від 22 липня 2014 року № 1602-VII, ОВУ, 2014 р., № 75, ст. 2122, 
від 14 серпня 2014 року № 1648-VII, ОВУ, 2014 р., № 75, ст. 2123, 
від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, ОВУ, 2014 р., № 87, ст. 2471, 
від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, ОВУ, 2014 р., № 87, ст. 2474 

(зміни, внесені Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, 
 вводяться в дію з 26 квітня 2015 року), 

від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII, ОВУ, 2014 р., № 87, ст. 2475, 
від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII, ОВУ, 2014 р., № 90, ст. 2576, 

від 25 грудня 2014 року № 63-VIII, ОВУ, 2015 р., № 5, ст. 92, 
 від 28 грудня 2014 року № 77-VIII, ОВУ, 2015 р., № 3, ст. 52 

(зміни, внесені підпунктами 3, 5, 9, 10 пункту 3 розділу І 
 Закону України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII, набирають чинності з 1 квітня 2015 року), 

від 15 січня 2015 року № 124-VIII, ОВУ, 2015 р., № 12, ст. 306, 
від 5 лютого 2015 року № 158-VIII, ОВУ, 2015 р., № 18, ст. 472, 
від 11 лютого 2015 року № 183-VIII, ОВУ, 2015 р., № 18, ст. 476, 
від 12 лютого 2015 року № 187-VIII, ОВУ, 2015 р., № 18, ст. 478, 
від 12 лютого 2015 року № 191-VIII, ОВУ, 2015 р., № 25, ст. 721, 
від 12 лютого 2015 року № 192-VIII, ОВУ, 2015 р., № 17, ст. 447, 
від 12 лютого 2015 року № 193-VIII, ОВУ, 2015 р., № 29, ст. 842, 
від 12 лютого 2015 року № 198-VIII, ОВУ, 2015 р., № 18, ст. 481 

(зміни, внесені абзацами другим - четвертим підпункту «а» та підпунктом «б»  
підпункту 6 пункту 1 розділу I Закону України від 12 лютого 2015 року № 198-VIII, 

 набирають чинності після початку діяльності Національного агентства з питань запобігання ко-
рупції, 

 враховуючи зміни, внесені Законом України від 21 квітня 2015 року № 336-VIII, 
зміни, внесені підпунктами 1, 2 пункту 1 розділу I Закону України 

 від 12 лютого 2015 року № 198-VIII, набирають чинності з 26 квітня 2015 року), 
від 2 березня 2015 року № 218-VIII, ОВУ, 2015 р., № 20, ст. 548, 
від 2 березня 2015 року № 222-VIII, ОВУ, 2015 р., № 25, ст. 722, 
від 9 квітня 2015 року № 316-VIII, ОВУ, 2015 р., № 40, ст. 1180, 
від 9 квітня 2015 року № 320-VIII, ОВУ, 2015 р., № 39, ст. 1168, 
від 9 квітня 2015 року № 322-VIII, ОВУ, 2015 р., № 37, ст. 1113, 
від 17 червня 2015 року № 530-VIII, ОВУ, 2015 р., № 78, ст. 2587, 
від 2 липня 2015 року № 576-VIII, ОВУ, 2015 р., № 63, ст. 2074, 
від 14 липня 2015 року № 596-VIII, ОВУ, 2015 р., № 63, ст. 2076 

(зміни, внесені підпунктом 3, абзацом восьмим підпункту 10, абзацом другим підпункту 11, 
 абзацом другим підпункту 16, абзацом четвертим підпункту 23, підпунктами 28 - 31, 

 абзацами другим, четвертим, сьомим, десятим, одинадцятим, тринадцятим - п’ятнадцятим підпун-
кту 33, 

 підпунктами 36, 38, 40, 41, абзацом третім підпункту 42, підпунктом 43, абзацом третім підпун-
кту 45 
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 пункту 1 розділу I Закону України від 14 липня 2015 року № 596-VIII, 
 набирають чинності з 7 листопада 2015 року), 

від 14 липня 2015 року № 597-VIII, ОВУ, 2015 р., № 63, ст. 2076, 
від 16 липня 2015 року № 629-VIII, ОВУ, 2015 р., № 64, ст. 2106, 
від 17 липня 2015 року № 649-VIII, ОВУ, 2015 р., № 64, ст. 2109, 
від 8 жовтня 2015 року № 731-VIII, ОВУ, 2015 р., № 94, ст. 3192 

(зміни, внесені абзацами п’ятим та шостим підпункту 5 пункту 1 розділу I Закону України від 8 
жовтня 2015 року № 731-VIII, 

 набирають чинності з дня початку діяльності Національного агентства з питань запобігання ко-
рупції), 

 від 3 листопада 2015 року № 734-VIII, ОВУ, 2015 р., № 94, ст. 3194, 
від 3 листопада 2015 року № 743-VIII, ОВУ, 2015 р., № 96, ст. 3273, 
від 10 листопада 2015 року № 772-VIII, ОВУ, 2015 р., № 99, ст. 3385 

(зміни, внесені Законом України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII, 
 вводяться в дію з 11 червня 2016 року), 

від 26 листопада 2015 року № 834-VIII, ОВУ, 2015 р., № 100, ст. 3425, 
від 8 грудня 2015 року № 867-VIII, ОВУ, 2016 р., № 3, ст. 147, 
від 10 грудня 2015 року № 887-VIII, ОВУ, 2016 р., № 3, ст. 148, 
 від 10 грудня 2015 року № 888-VIII, ОВУ, 2016 р., № 2, ст. 49, 
від 23 грудня 2015 року № 901-VIII, ОВУ, 2016 р., № 2, ст. 51, 
від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, ОВУ, 2016 р., № 15, ст. 582, 
від 15 березня 2016 року № 1022-VIII, ОВУ, 2016 р., № 23, ст. 897, 
від 19 травня 2016 року № 1379-VIII, ОВУ, 2016 р., № 49, ст. 1750, 
від 2 червня 2016 року № 1404-VIII, ОВУ, 2016 р., № 53, ст. 1852 

(зміни, внесені Законом України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII, в частині положень, 
 що стосуються діяльності приватних виконавців, вводяться в дію з 5 січня 2017 року), 

від 7 липня 2016 року № 1446-VIII, ОВУ, 2016 р., № 59, ст. 2025, 
від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII, 

від 6 жовтня 2016 року № 1666-VIII, ОВУ, 2016 р., № 87, ст. 2825, 
від 2 листопада 2016 року № 1723-VIII, 
від 3 листопада 2016 року № 1727-VIII, 
від 15 листопада 2016 року № 1742-VIII 

від 6 грудня 2016 року N 1774-VIII, ОВУ, 2017 р., N 2, ст. 32, 
від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII, ОВУ, 2017 р., N 4, ст. 103, 
від 21 грудня 2016 року N 1798-VIII, ОВУ, 2017 р., N 4, ст. 107, 
від 17 січня 2017 року N 1812-VIII, ОВУ, 2017 р., N 14, ст. 389, 
від 17 січня 2017 року N 1817-VIII, ОВУ, 2017 р., N 15, ст. 425, 
від 7 лютого 2017 року N 1829-VIII, ОВУ, 2017 р., N 21, ст. 583, 
від 7 лютого 2017 року N 1832-VIII, ОВУ, 2017 р., N 23, ст. 646, 
від 16 березня 2017 року N 1952-VIII, ОВУ, 2017 р., N 33, ст. 1017, 
від 23 березня 2017 року N 1977-VIII, ОВУ, 2017 р., N 36, ст. 1121, 
від 23 березня 2017 року N 1982-VIII, ОВУ, 2017 р., N 34, ст. 1091, 
від 16 травня 2017 року N 2031-VIII, ОВУ, 2017 р., N 49, ст. 1507, 
від 23 травня 2017 року N 2058-VIII, ОВУ, 2017 р., N 54, ст. 1619, 
 від 23 травня 2017 року N 2059-VIII, ОВУ, 2017 р., N 50, ст. 1549 

(зміни, внесені Законом України від 23 травня 2017 року N 2059-VIII, 
 вводяться в дію з 18 грудня 2017 року), 

від 23 травня 2017 року N 2063-VIII, ОВУ, 2017 р., N 72, ст. 2198, 
від 6 червня 2017 року N 2081-VIII, ОВУ, 2017 р., N 57, ст. 1673, 
від 22 червня 2017 року N 2109-VIII, ОВУ, 2017 р., N 61, ст. 1852, 
від 22 червня 2017 року N 2118-VIII, ОВУ, 2017 р., N 61, ст. 1854 

(зміни, внесені Законом України від 22 червня 2017 року N 2118-VIII, 
 вводяться в дію з 23 липня 2018 року), 

від 22 червня 2017 року N 2119-VIII, ОВУ, 2017 р., N 63, ст. 1909, 
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від 22 червня 2017 року N 2120-VIII, ОВУ, 2017 р., N 64, ст. 1923, 
від 13 липня 2017 року N 2136-VIII, ОВУ, 2017 р., N 63, ст. 1912, 
від 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII, ОВУ, 2017 р., N 96, ст. 2921 

(зміни, внесені підпунктами 12 - 14 пункту 2 параграфа 1 розділу 4 Закону України 
 від 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII, вводяться в дію через 30 днів із дня опублікування 

 Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування 
 Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті "Голос України"), 

від 7 грудня 2017 року N 2229-VIII, ОВУ, 2018 р., N 6, ст. 245, 
від 7 грудня 2017 року N 2234-VIII, ОВУ, 2018 р., N 6, ст. 246, 
від 7 грудня 2017 року N 2245-VIII, ОВУ, 2018 р., N 4, ст. 152 

(зміни, внесені Законом України від 22 червня 2017 року № 2118-VIII, 
 вводяться в дію з 23 липня 2018 року) 

(зміни, внесені підпунктом 7 пункту 1 розділу І Закону України 
 від 27 лютого 2018 року № 2293-VIII, вводяться в дію з 29 липня 2018 року) 

від 22 травня 2018 року № 2444-VIII, ОВУ, 2018 р., № 44, ст. 1540 
(зміни, внесені пунктом 2 розділу ІІІ Закону України 

 від 22 травня 2018 року № 2444-VIII, втрачають чинність 31 грудня 2018 року), 
від 7 червня 2018 року № 2447-VIII, ОВУ, 2018 р., № 48, ст. 1656, 

від 12 липня 2018 року № 2505-VIII 
від 18 вересня 2018 року N 2545-VIII, ОВУ, 2018 р., N 82, ст. 2713 
від 2 жовтня 2018 року № 2584-VIII, ОВУ, 2018 р., № 87, ст. 2882, 

від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII, ОВУ, 2018 р., № 98, ст. 3220 
(зміни, внесені абзацами вісімнадцятим - двадцять третім підпункту 1 пункту 2 розділу II 

 Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII, набирають чинності з 1 липня 2019 року), 
від 6 грудня 2018 року № 2646-VIII, ОВУ, 2019 р., № 6, ст. 191, 
від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII, ОВУ, 2019 р., № 8, ст. 255, 
від 25 квітня 2019 року № 2708-VIII, ОВУ, 2019 р., № 41, ст. 1424, 

від 6 червня 2019 року № 2740-VIII, 
від 6 червня 2019 року № 2747-VIII 

від 2 жовтня 2019 року N 139-IX, ОВУ, 2019 р., N 84, ст. 2834, 
від 2 жовтня 2019 року N 140-IX, ОВУ, 2019 р., N 84, ст. 2835, 
від 3 жовтня 2019 року N 159-IX, ОВУ, 2019 р., N 84, ст. 2842, 
від 3 жовтня 2019 року N 165-IX, ОВУ, 2019 р., N 84, ст. 2847, 
від 3 жовтня 2019 року N 166-IX, ОВУ, 2019 р., N 84, ст. 2848, 
від 29 жовтня 2019 року N 224-IX, ОВУ, 2019 р., N 92, ст. 3031 
від 13 квітня 2020 року N 556-IX, ОВУ, 2020 р., N 34, ст. 1125, 
від 24 квітня 2020 року N 566-IX, ОВУ, 2020 р., N 38, ст. 1238, 
від 13 травня 2020 року N 600-IX, ОВУ, 2020 р., N 45, ст. 1424, 
від 19 травня 2020 року N 619-IX, ОВУ, 2020 р., N 47, ст. 1485, 
від 5 червня 2020 року N 685-IX, ОВУ, 2020 р., N 52, ст. 1619, 

від 14 липня 2020 року N 768-IX, 
від 16 липня 2020 року N 805-IX 

від 3 листопада 2020 року N 943-IX, ОВУ, 2020 р., N 97, ст. 3117, 
від 3 листопада 2020 року N 953-IX, 

від 6 листопада 2020 року N 1000-IX, ОВУ, 2020 р., N 95, ст. 3060, 
від 2 грудня 2020 року N 1019-IX, 
від 4 грудня 2020 року N 1074-IX, 
від 15 грудня 2020 року N 1080-IX 

від 3 лютого 2021 року N 1187-IX, ОВУ, 2021 р., N 19, ст. 723, 
від 4 лютого 2021 року N 1206-IX, ОВУ, 2021 р., N 23, ст. 1034 

(який вводиться в дію з 21 березня 2023 року; 
зміни, внесені абзацами четвертим та п'ятим 

 підпункту 1.4 підпункту 1 пункту 10 розділу XV Закону України 
 від 4 лютого 2021 року N 1206-IX, вводяться в дію з 21 березня 2021 року), 

від 16 лютого 2021 року N 1231-IX, ОВУ, 2021 р., N 23, ст. 1035, 
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від 4 березня 2021 року N 1320-IX, ОВУ, 2021 р., N 27, ст. 1314, 
від 30 березня 2021 року N 1357-IX, ОВУ, 2021 р., N 34, ст. 2012, 
від 30 березня 2021 року N 1366-IX, ОВУ, 2021 р., N 33, ст. 1888, 
від 30 березня 2021 року N 1367-IX, ОВУ, 2021 р., N 33, ст. 1889, 
від 28 квітня 2021 року N 1423-IX, ОВУ, 2021 р., N 42, ст. 2504, 
від 29 квітня 2021 року N 1438-IX, ОВУ, 2021 р., N 42, ст. 2506, 
від 15 червня 2021 року N 1542-IX, ОВУ, 2021 р., N 58, ст. 3560, 
від 29 червня 2021 року N 1576-IX, ОВУ, 2021 р., N 58, ст. 3562, 

від 29 червня 2021 року N 1582-IX, 
від 1 липня 2021 року N 1604-IX, 
від 14 липня 2021 року N 1636-IX, 
від 15 липня 2021 року N 1685-IX} 

(Зміни, передбачені Законом України від 16 січня 2014 року № 722-VII, внесені не будуть у 
зв’язку з втратою чинності Законом України від 16 січня 2014 року № 722-VII згідно із Законом 

України від 28 січня 2014 року № 732-VII) 

(Зміни, передбачені Законом України від 16 січня 2014 року № 723-VII, внесені не будуть у 
зв’язку з втратою чинності Законом України від 16 січня 2014 року № 723-VII згідно із Законом 

України від 28 січня 2014 року № 732-VII) 

(З 1 січня 2018 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України  
від 2 жовтня 2012 року № 5402-VI) 

(З 1 січня 2017 року до цього Кодексу будуть внесені зміни, передбачені підпунктом 2 пункту 1 
розділу I Закону України від 9 квітня 2015 року № 320-VIII) 

Положення частини першої статті 268 цього Кодексу визнано 
 таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) 

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України 
 від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000) 

Окремим положенням цього Кодексу дано офіційне тлумачення 
 Рішенням Конституційного Суду України 

 від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 

Положення статті 2446 цього Кодексу визнано 
 такими, що відповідають Конституції України (є конституційними) 

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України 
 від 3 лютого 2009 року № 4-рп/2009) 

Окреме положення статті 21224 цього Кодексу визнано 
 таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) 

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України 
 від 6 жовтня 2010 року № 21-рп/2010) 

Окремі положення цього Кодексу визнано 
 такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) 

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України 
 від 22 грудня 2010 року № 23-рп/2010) 

Окремі положення цього Кодексу визнано 
 такими, що відповідають Конституції України (є конституційними) 

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України 
 від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011) 

Окремі положення цього Кодексу визнано 
 такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) 

(згідно з Рішенням Конституційного Суду України 
 від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011) 

Положенню частини другої статті 294 
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 дано офіційне тлумачення 
 Рішенням Конституційного Суду України 

 від 31 березня 2015 року № 2-рп/2015 

Положенню частини першої статті 276 цього Кодексу 
 дано офіційне тлумачення 

 Рішенням Конституційного Суду України 
 від 26 травня 2015 року № 5-рп/2015 

(У тексті Кодексу слова «Республіка Крим» у всіх відмінках замінено словами «Автономна Ре-
спубліка Крим» у відповідних відмінках згідно із Законом України від 14 жовтня 1994 року 

№ 209/94-ВР) 

(У тексті Кодексу слова «службова особа» в усіх відмінках замінено словами «посадова особа» 
у відповідних відмінках згідно із Законом України від 11 липня 1995 року № 282/95-ВР) 

(У тексті Кодексу слова «районний (міський)» у всіх відмінках і числах замінено словами «ра-
йонний, районний у місті, міський чи міськрайонний» у відповідному відмінку і числі згідно із Зако-

ном України від 15 травня 2003 року № 762-IV) 

(У тексті Кодексу слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони 
праці» замінено словами «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з на-

гляду за охороною праці» згідно з Законом України від 18 листопада 2004 року № 2197-IV) 

(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 виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці» у відповідному відмінку згідно із 

Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VI) 

(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 України від 4 липня 

2013 року № 406-VII) 
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