
Якщо у продавця виникли сумніви щодо досяг-
нення покупцем 18-річного віку, він зобов’язаний 
отримати у покупця паспорт або інші документи, які 
підтверджують вік. У разі відмови надати такий до-
кумент, продаж забороняється. 

Громадське місце – частина (частини) будь-якої 
будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для насе-
лення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постій-
но, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, 
а також підземні переходи, стадіони.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про заходи 
щодо попередження та зменшення вживання тютюно-
вих виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я насе-
лення» (далі – Закон) забороняється куріння тютю-
нових виробів, а також електронних сигарет і кальянів: 

1) у ліфтах і таксофонах;
2) у приміщеннях та на території закладів охорони 

здоров’я;
3) у приміщеннях та на території навчальних за-

кладів;
4) на дитячих майданчиках;
5) у приміщеннях та на території спортивних і фіз-

культурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної 
культури і спорту; 

6) у під’їздах житлових будинків;
7) у підземних переходах;
8) у транспорті загального користування, що ви-

користовується для перевезення пасажирів;
9) у приміщеннях закладів ресторанного госпо-

дарства;
10) у приміщеннях об’єктів культурного призна-

чення;
11) у приміщеннях органів державної влади та ор-

ганів місцевого самоврядування, інших державних 
установ;

12) на стаціонарно обладнаних зупинках марш-
рутних транспортних засобів.

 невідведення спеціальних місць для куріння, 
необладнання їх витяжною вентиляцією чи іншими 
засобами для видалення тютюнового диму, нерозмі-
щення передбаченої Законом інформації – від однієї 
тисячі гривень до десяти тисяч гривень.

ВАРТО ЗНАТИ! 
Якщо Ви виявите факт куріння у приміщенні, 

де забороняється куріння, Ви маєте право попроси-
ти адміністрацію установи змусити курця припинити 
курити. 

Навіть якщо курець припинив курити, а тим біль-
ше, якщо ні, Ви маєте право зробити відповідний за-
пис у книгу скарг, а потім написати письмову заяву у 
Державну інспекцію захисту прав споживачів (влас-
ників закладу може покарати лише цей орган). 

Також Ви маєте право звернутися до міліції, як 
і в інших випадках, коли щодо Вас здійснюється про-
тизаконний акт насильства (вимушене вдихання ток-
сичних речовин тютюнового диму через свідомі дії 
іншої особи реально є актом насильства проти Вашої 
особи). Але в такому випадку треба скаржитися не на 
заклад, а на фізичну особу-курця, який у випадку ку-
ріння у приміщенні (наприклад, ресторану) здійснює 
правопорушення, визначене ст. 1751 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (далі – КпАП). 

Представник міліції має припинити правопору-
шення і скласти протокол, згідно з яким начальник 
відділення міліції визначить суму штрафу (на місці 
штраф не може бути сплачений). 

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це забо-
ронено 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 (від 51 до 170 гривень).

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
У місцях та закладах, де куріння заборонено, має 

бути розміщена наочна інформація, яка складається 
із графічного знака про заборону куріння та тексту 
такого змісту: «Куріння заборонено!».

Крім спеціально відведених для цього місць, за-
бороняється куріння тютюнових виробів: 

1) у приміщеннях підприємств, установ та органі-
зацій усіх форм власності;

2) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів 
розміщення громадян;

3) у приміщеннях гуртожитків;
4) в аеропортах та на вокзалах.
У спеціально відведених для куріння місцях роз-

міщується наочна інформація, яка складається із від-
повідного графічного знака та тексту такого зміс-
ту: «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому 
здоров'ю!». 

За порушення норм Закону застосовуються фі-
нансові санкції до суб’єктів господарювання у разі:
 розміщення попільничок або куріння у примі-

щеннях закладів ресторанного господарства – від од-
нієї тисячі гривень до десяти тисяч гривень;

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРОДАЖ ПИВА (крім безалкогольного), АЛКОГОЛЬНИХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, 
ВИН СТОЛОВИХ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ, ПРЕДМЕТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЇХ ВЖИВАННЯМ, 

ОСОБАМ, ЯКІ НЕ ДОСЯГЛИ 18 РОКІВ! 
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за собою попередження або накладення штрафу від 
одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (від 17 до 85 гривень). 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року піс-
ля застосування заходів адміністративного стягнен-
ня, тягнуть за собою накладення штрафу від трьох 
до семи неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (від 51 до 119 гривень).

ЦІКАВО! За даними Всесвітньої Організації Охо-
рони Здоров’я 38,3% населення в світі вживають ал-
когольні напої. Українці в цьому рейтингу займають 
шосте місце (13,9 літрів у рік).

Забороняється продаж пива (крім безалкоголь-
ного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
столових та тютюнових виробів: 
 особами, які не досягли 18 років;
  у приміщеннях та на території навчальних закла-

дів, закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, що 
знаходяться на території санаторіїв;

 у приміщеннях спеціалізованих торговельних ор-
ганізацій, що здійснюють торгівлю товарами ди-
тячого асортименту або спортивними товарами, 
а також у відповідних відділах (секціях) універ-
сальних торговельних організацій;

 у закритих спортивних спорудах (крім пива 
у пластиковій тарі); 

 з торгових автоматів; 
 на полицях самообслуговування (крім тютюнових 

виробів у блоках та алкогольних, слабоалкоголь-
них напоїв, вин столових, пива); 

 поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); 
 у споживчих упаковках, що містять менш як 20 си-

гарет;
 з рук;
 у невизначених для цього місцях торгівлі.

На час проведення масових заходів сільські, се-
лищні та міські ради в межах відповідної адміні-
стративної території можуть заборонити або обмеж-
ити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 
та куріння тютюнових виробів.

ЦІКАВО! За даними Всесвітньої Організації Охо-
рони Здоров’я близько третини дорослого населення 
Землі курять, що в числовому еквіваленті становить 
1,5 мільярда людей. 200 мільйонів з них жінки. Щоро-
ку від наслідків тютюнокуріння помирає 3,5 мільйона 
жителів планети, це близько 10 тисяч смертей щодня. 
Вдихання ж вторинного тютюнового диму призво-
дить до 600000 випадків передчасної смерті людей в 
світі в рік.

У штаті Нью-Йорк штраф за порушення заборони 
курити в закритих громадських приміщеннях і служ-
бових автомобілях – 1000 доларів.

Відповідно до ст. 152 Закону України «Про дер-
жавне регулювання виробництва і обігу спирту ети-
лового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів» забороняється споживання 
пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабо-
алкогольних напоїв, вин столових:

1) у закладах охорони здоров'я, крім споживання 
столових вин на території санаторіїв у спеціально від-
ведених місцях; 

2) у навчальних та освітньо-виховних закладах; 
3) у громадському транспорті (включаючи тран-

спорт міжнародного сполучення), на зупинках тран-
спорту, у підземних переходах; 

4) у закладах культури; 
5) у закритих спортивних спорудах (крім пива 

у пластиковій тарі);
6) у ліфтах і таксофонах; 
7) на дитячих майданчиках;
8) на спортивних майданчиках;
9) у приміщеннях органів державної влади та ор-

ганів місцевого самоврядування, інших державних 
установ.

Розпивання пива (крім безалкогольного), алко-
гольних, слабоалкогольних напоїв в громадських 
місцях, крім підприємств торгівлі і громадського 
харчування, в яких продаж пива, алкогольних, сла-
боалкогольних напоїв на розлив дозволена відпо-
відним органом місцевого самоврядування, або по-
ява в громадських місцях у п'яному вигляді, що 
ображає людську гідність і громадську мораль, тягне  
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