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Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива
та слабоалкогольних напоїв» від 21.01.2010 року №1824-VI, який набрав
чинності з 11 лютого 2010 року, внесені зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та до законів України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров’я населення», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у
сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров’я населення».
Зазначений Закон спрямований на обмеження споживання пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та
тютюнових виробів у публічних місцях.
Тепер одна пляшка пива чи одна цигарка може коштувати вам дуже
дорого.
Даним
законом
забороняється
споживання
пива
(крім
безалкогольного), алкогольних напоїв та слабоалкогольних напоїв:
- у закладах охорони здоров’я;
- у навчальних та освітньо-виховних закладах;
- у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного
сполучення), на зупинках транспорту, у підземних переходах;
- у закладах культури;
- у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі)
- у ліфтах і таксофонах;
- на дитячих майданчиках;
- на спортивних майданчиках;
- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, інших державних установ.
А це означає, що пити на вулицях, в тому числі у межах
студентського містечка – заборонено. Штраф за правопорушення складає
від 17 до 85 гривень. Ту ж суму доведеться заплатити за появу у
громадському місці у нетверезому вигляді.

Сьогодні Закон України «Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів» забороняє паління:
- у закладах громадського харчування;
- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, інших державних установ;
- у приміщеннях закладів культури;
- у приміщеннях закритих спортивних споруд;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм
власності.
У місцях та закладах, де паління заборонено, має бути розміщений
знак про заборону паління та текст такого змісту: "Куріння заборонено!".
Штраф за правопорушення – від 51 до 170 гривень.
Крім цього, даним Законом забороняється продаж пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових
виробів:
- особам, які не досягли 18 років;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів
охорони здоров’я;
- у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що
здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними
товарами, а також у відповідних відділах (секціях);
- універсальних торговельних організацій;
- у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
- з торгових автоматів;
- на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках
та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива);
- поштучно (для тютюнових виробів,крім сигар);
- у споживчих упаковках, що містять менше 20 сигарет;
- з рук;
- у невизначених для цього місцях торгівлі.
Отож, зараз як ніколи, варто замислитись про шкоду вживання
алкоголю та тютюнопаління не лише для власного здоров’я, але й для
гаманця.

