За паління у громадських місцях – штраф

Законом України «Про заходи щодо попередження та
зменшеннявживаннятютюновихвиробів
і
їхшкідливоговпливу
на
здоров’янаселення», в Україні було введено заборону на паління в
громадськихмісцях. Поряд з цим, Кодексом України про адміністративні
правопорушення, передбаченавідповідальність за паління в забороненихмісцях.
За статистикою близько 30% українців є курцями, а тому питання щодо
виконання Закону та роз’ясненняйогоположень є важливим для суспільства.
ФахівціКомпаніївського бюро правової допомоги Кропивницькогомісцевого
центру з наданнябезоплатноївторинної правової допомоги роз’яснюють про
можливінаслідкипаління в забороненихмісцях.
Статтею
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Закону
України
«Про
заходи
щодо
попередження
та
зменшеннявживаннятютюновихвиробів
і
їхшкідливоговпливу
на
здоров’янаселення»,
встановлено заборону на куріннятютюновихвиробів, а такожелектронних сигарет і
кальянів в громадських та іншихмісцях.
Забороненимимісцями є:













ліфти і таксофони;
приміщення та територіїзакладівохорониздоров’я;
приміщення та територіїнавчальнихзакладів;
дитячімайданчики;
приміщення та території спортивних і фізкультурнооздоровчих споруд та закладівфізичноїкультури і спорту;
під’їздижитловихбудинків;
підземні переходи;
транспорт загальногокористування, що використовується для перевезенняпасажирів;
приміщеннязакладів ресторанного господарства;
приміщенняоб’єктів культурного призначення;
приміщенняорганівдержавноївлади та органівмісцевогосамоврядування,
іншихдержавнихустанов;
стаціонарнообладнанізупинкимаршрутнихтранспортнихзасобів.
Крім цього Закон встановлює заборону і на куріння:





у приміщенняхпідприємств, установ та організаційусіх форм власності;
у приміщенняхготелів та аналогічнихзасобіврозміщення громадян;
у приміщенняхгуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Відповідно до ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
куріннятютюновихвиробів у місцях, де це заборонено Законом, а також в іншихмісцях,
визначенихрішеннямвідповідноїсільської, селищної, міської ради, тягне за собою
попередженняабонакладення штрафу
від
трьох
до
десяти
неоподатковуванихмінімумівдоходів громадян (від 51 грн. до 170 грн.),
а повторне протягом
року
вчиненняпорушення,
за
яке
особу
вже
було
підданоадміністративномустягненню, тягне за собою накладення штрафу від десяти до
двадцятинеоподатковуванихмінімумівдоходів громадян від 170 грн. до 340
грн.).
У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщенанаочнаінформація, яка
складається із графічного знаку про заборонукуріння та тексту такого змісту: «Куріння
заборонено!».

У
спеціальновідведених
для
куріннямісцяхрозміщуєтьсянаочнаінформація,
яка
складається із відповідногографічного знаку та тексту такого змісту: «Місце для куріння.
Куріння шкодить Вашомуздоров’ю!».
Власник,
уповноважені
ним
особи
абоорендарівідповіднихспорудчиокремихприміщеньзобов’язанівідвестиспеціальнімісця
для
куріння,
сумарнаплощаяких
не
маєперевищувати
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відсотківзагальноїплощівідповідноїспорудичиприміщення,
обладнанівитяжноювентиляцієючиіншимизасобами для видаленнятютюновогодиму.
На час проведеннямасовихзаходівсільські, селищні та міські ради в межах
відповідноїадміністративноїтериторіїможутьзаборонитиабообмежитикуріннятютюновихвиробів.
Такожчиннимзаконодавством України передбаченіокремістатті за правопорушення,
пов’язані з курінням у невстановленихмісцях на суднах, куріння в вагонах (у тому числі в
тамбурах) приміськихпоїздів, у невстановлених для куріння місцях у поїздахмісцевого і
дальньогосполучення, а також в метрополітенах, куріння в автобусах, маршрутнихтаксі,
тролейбусахабо трамваях.
У
випадку,
якщо
ви
курите
в перерахованихмісцях,
то
застосовуютьсяспеціальнінорми. Частина 2 статті 110 Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачає, що куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах)
приміськихпоїздів,
у
невстановлених
для
куріннямісцях
у
поїздахмісцевого
і
дальньогосполучення,
а
також
в
метрополітенах,
тягне
за
собою
попередженняабонакладення штрафу від п’яти (85 грн.) до двадцяти (340 грн.)
неоподатковуванихмінімумівдоходів громадян. Відповідно до частини 2 статті 115
Кодексу України про адміністративні правопорушення куріння у невстановленихмісцях на
суднах, тягне за собою попередженняабонакладення штрафу від п’яти (85 грн.) До
двадцяти (340 грн.) неоподатковуванихмінімумівдоходів громадян.
Згідно частини 3 статті 119 Кодексу України про адміністративні правопорушення
куріння в автобусах, маршрутнихтаксі, тролейбусахабо трамваях, тягне за собою
попередженняабонакладення
штрафу від
п’яти
до
двадцятинеоподатковуванихмінімумівдоходів громадян.
Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф
має бути сплаченийпорушником не пізніше як через п’ятнадцятьднів з дня
врученняйому постанови про накладення штрафу, а в разіоскарженнятакої постанови –
не пізніш як через п’ятнадцятьднів з дня повідомлення про залишенняскарги без задоволення.
За відсутності самостійногозаробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцятироків,
які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьківабо осіб, які
їхзамінюють.
Штраф, накладений за вчиненняадміністративного правопорушення, вноситься
порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місцівчинення
правопорушення, якщо інше не встановленозаконодавством України.
Відповідно до статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у
разінесплатиправопорушником штрафу у строк, встановленийчастиноюпершоюстатті 307
Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу
надсилається для примусового виконання до відділудержавноївиконавчоїслужби за
місцемпроживанняпорушника, роботи або за місцезнаходженнямйого майна в порядку,
встановленому Законом.
У
порядку примусового
виконання постанови
про
стягнення
штрафу
за вчиненняадміністративного правопорушення з правопорушникастягується:



подвійнийрозмір штрафу, визначеного у відповіднійстатті Кодексу України про
адміністративні правопорушення та зазначеного в постанові про стягнення штрафу;
витрати на облікзазначенихправопорушень. Розмірвитрат на
облік правопорушеньвизначаєтьсяКабінетомМіністрів України.

Кропивницький місцевий центр з надання БВПД знаходиться за адресою: м.
Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: 095 876 62 33, (0522) 3208-24.

Для цілодобового доступу громадян до безоплатноївторинної правової
допомоги
дієєдиний
контакт-центр
за
номером
0-800-213-103,
дзвінкибезкоштовнізістаціонарних та мобільнихтелефонів у межах України.

