
КУРИТИ ЗАБОРОНЕНО
У ГРОМАДСЬКИХ ТА НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

Стаття 13 Закону України № 2899-ІV «Про заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення». Забороняється куріння тютюнових виробів1: 

Курити дозволяється у спеціально відведених для цього місцях1: 

у ліфтах і таксофонах; 

у закладах охорони здоров’я; 

у навчальних та освітньо-
виховних закладах; 

на дитячих майданчиках; 

на спортивних майданчиках; 

у під’їздах жилих будинків; 

у підземних переходах; 

у громадському транспорті 
(включаючи  транспорт 
міжнародного сполучення). 

в аеропортах та на 
вокзалах.

у приміщеннях гуртожит-
ків, готелів та аналогіч-
них засобів розміщення 
громадян;

у приміщеннях підприємств, 
установ та організацій усіх 
форм власності;

У місцях та закладах, де куріння забороне-
но, має бути розміщена наочна інформація, 
яка складається із графічного знака про 
заборону куріння та тексту такого змісту: 
«Куріння заборонено!». 

У спеціально відведених для куріння місцях роз-
міщується наочна інформація, яка складається із 
відповідного графічного знака та тексту такого 
змісту: «Місце для куріння. Куріння шкодить 
Вашому здоров’ю!». 

2 Закон України № 4844 «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо вдосконалення 
окремих положень про обмеження 
місць куріння тютюнових виробів)

1 Стаття 13 Закону України № 2899-ІV «Про заходи 
щодо попередження та зменшення вживання тютю-
нових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я на-
селення». Забороняється куріння тютюнових виробів і 
їх шкідливого впливу на здоров’я» (від 22.09.2005)

Наклад — 1000 шт., дизайнер — Марічка Рубан. ГО «Центр регіонального представництва «Життя»»

З 16 грудня 2012 р. заборонено куріння тютюнових виробів, 
електронних сигарет і кальянів2: 

у приміщеннях закладів 
ресторанного господарства;

у приміщеннях та на території 
навчальних закладів;

у приміщеннях та на території 
спортивних і фізкультурно-
оздоровчих споруд та закладів 
фізичної культури і спорту;

у приміщеннях та на території закладів 
охорони здоров’я;

у приміщеннях об‘єктів культурного 
призначення;

у приміщеннях органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 
інших державних установ;

на стаціонарно обладнаних зупинках 
маршрутних транспортних засобів.

3Стаття 20 «Відповідальність за порушення законодавства про 
заходи щодо попередження та зменшення вживання тютю-
нових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» 
Закону України № 2899-ІV «Про заходи щодо попередження 
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення»

Штрафи за порушення для підприємців (фізичних та юридичних осіб) 
складають від 1000 грн. до 10000 грн., а для фізичних осіб-курців — від 

51 до 175 грн.3


