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Верховна Рада України 
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5 

Ми, депутати Ужгородської міської ради VI скликання, дбаючи про 
майбутнє нашої держави, здоров'я нації, враховуючи непоодинокі випадки 
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам в 
нашому місті, а також загалом складну ситуацію, що виникла внаслідок 
вживання алкоголю, яка спричинена рядом факторів, серед яких - доступність і 
агресивна реклама пива, яка в основному впливає на психіку молодих людей, 
формуючи неправильні уявлення про цінності, успіх, дружбу, традиції і спорт; 
що призводить до неадекватної поведінки молодих осіб і спричиняє перші прояви 
алкоголізму та пов'язана в першу чергу з тим, що пиво, за законодавством 
України, не належить до алкогольних напоїв і, відповідно, на нього не 
поширюється ряд обмежень стосовно реклами, продажу і вживання згаданого 
напою. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна займає перше 
місце в світі по зловживанню алкоголем серед дітей і молоді. Так близько 40% 
молодих людей в віці від 14 до 18 років систематично вживають алкоголь у формі 
горілки, пива, чи слабоалкогольних напоїв. При цьому вони не обов'язково із 
неблагополучних сімей. 

В Україні щорічно від хвороб, пов'язаних з тютюнокурінням помирає 
близько 120 тисяч наших співвітчизників, і більше 10 тисяч - в результаті 
випадкового отруєння алкоголем. Щорічно від куріння стають залежними 
півмільйона молодих людей фактично в віці 11 років. 

Враховуючи міжнародну практику, в Канаді наприклад, без супроводу 
дорослого до магазинів з алкогольною продукцією дітям навіть не підійти. В 
СШАалкогольні і тютюнові вироби для продажу заборонено до 21 року. В Росії 
штраф за продаж алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім еквівалентно 
300 гривень, але наразі розглядається законопроект про введення кримінальної 
відповідальності. В Німеччині, Португалії, Великобританії, Австралії, Польщі 
вже існує ряд законопроектів, які захищають грайливість дітей і молоді по 
відношенні до алкоголю та тютюну. 

Дитячий алкоголізм і продаж неповнолітнім спиртного та тютюнових - 
проблема багатьох країн світу, але тільки України впевнено тримає лідерство по 
показникам вживання алкоголю та тютюну серед неповнолітніх. 

З метою недопущення загрози для життя і здоров'я громадян, та національної 
безпеки України, просимо Вас доповнити Кримінальний кодекс України статтею, 
що передбачає покарання за продаж: алкогольних, слабоалкогольних напоїв і 
пива особам, які не досягли 21 року; та тютюнових виробів особам, які не 
досягли 18 років. 

Також пропонуємо значно підвищити штрафи за продаж алкогольних напоїв 
особам, які не досягли 21 року, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 
років, і за незаконну реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які 
можуть призвести до придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
неповнолітніми, у розмірі від 1000 до 2000 неоподаткованих податком 



мінімумів доходів громадян і виправними роботами на строк від трьох до 
шести місяців. 

Схвалено рішення ______ сесії міської ради VI скликання від 
№ 1386 
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