
Маніфест 
за бездимне 
повітря
в ресторанах, кафе та барах



Пасивне куріння вбиває!

зона для курцівзона для 
пасивних курців

Закон про розподіл на зали для 

курців і некурців — не ефективний. 

Люди, зокрема діти, змушені дихати 

шкідливим та смердючим повітрям. 

Близько 10 тисяч людей 
помирає в Україні щорічно 
лише через пасивне куріння.

Ресторани, кафе та бари 
окуповані тютюновим 
димом

Пасивне куріння 
є причиною розвитку:
— раку легень, 

— хвороб серця, 

— низької ваги немовлят, 

— астми та хронічних 
    захворювань легень, 

— інших проблем зі здоров’ям.

61% українців, які не курять, 
повідомили, що наражалися 
на тютюновий дим у ресто-
ранах, кафе та барах.

* Дані дослідження Глобального опитуван-
ня дорослих щодо вживання тютюну — 
GATS, яке проводив Київський міжнародний 
інститут соціології, 2010 р.

* Із концепції загальнодержавної програми 
«Здорова нація», схваленої Кабінетом 
Міністрів України, 2008 р.
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  повітря у

12 разів
   брудніше за норму
 

 зал, де курять зал, де 
не курять

Дискримінації професії треба покласти край 

Офіціанти мають право 
дихати бездимним повітрям 
на робочому місці!

У ресторанах Києва, де курять, 
повітря брудніше за норму 
у 12 разів
Результати дослідження, яке проводилося в 2011 р. про-
ектом «Київ без тютюнового диму» спільно з Інститутом 
раку Розвелл Парк (США). Досліджувався рівень забруд-
нення повітря частками, які потрапляють у альвеоли 
легенів.

100% вільний від куріння ресторан

Ресторан з розподілом на зали, де курять і де не курять 

Плюс, який доповнює
фінансові умови роботи
«Я працюю в закладі, де не курять. І для 
мене це — великий плюс, який доповнює 
мої фінансові умови роботи в цьому за-
кладі. Думаю, більшість офіціантів будуть 
тільки «за» заборону куріння. Не треба буде 
постійно міняти попільнички... (сміється). 
Якщо серйозно, то в накуреному приміщен-
ні працювати важко, дим ріже очі. Взагалі 
офіціантам курити в приміщеннях заборо-
нено, їм доводиться виходити на вулицю. 
Були випадки, коли офіціанти після 13 годин 
роботи серед диму втрачали свідомість… Сам 
я не курю, і дим був однією з причин, чому я 
пішов із попереднього місця роботи».
Денис Доманський, офіціант, 
арт-кафе «Дім Бергоньє»

Мамо, чому ти пахнеш сигаретами?
«Раніше в нас у піцерії курили. Я приходила додому, а 
мій трирічний син питав: «Мамо, чому ти пахнеш сига-
ретами? Ти куриш?». 12 годин — зміна, навіть офіціанти-
курці казали: «Фух, вже і курити не хочеться — так 
надихалися димом!». Відчуваєш запаморочення, нудоту 
та неприємний присмак. До речі, для офіціанта, що вже 
має досвід роботи та влаштовується на нове місце, одне 
з принципових питань — чи курять у закладі. Якщо ні 
— це великий плюс. І ще важливий момент: офіціантки-
жінки — їх відсотків 70 у професії, якщо вагітніють, то 
відразу мають залишати роботу, якщо там курять».
Галина Давиденко, офіціантка, 
піцерія «Vesuvio pizza»

Персонал має бути 
захищений
«Як Голова правління Київської 
асоціації офіціантів повністю під-
тримую ідею винести куріння поза 
межі приміщень. Чому людина має 
на своєму робочому місці дихати 
чужим шкідливим димом? Персонал 
має бути захищений від цього. Ті, хто 
курять у закладі, забувають про те, 
що офіціант може взагалі не курити 
і йому може бути неприємно, що він 
змушений дихати димом. Від такої 
роботи болять не тільки ноги, а й очі. 
Бажаю, щоб держава допомогла про-
фесії офіціантів стати здоровішою, а 
молоді — успішнішою».
Олег Онікієнко, Голова правління 
Київської асоціації офіціантів

 повітря у

5 разів
 брудніше за норму
 

повітря 
відповідає

нормі
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Ресторатори 
за звільнення 
від куріння! 

Без диму — краще
«У «Пантагрюелі» було два зали — для курців
і для некурців. Влітку, коли відкривалася тераса,
зал для курців ми закривали, а восени «повертали» 
куріння в ресторан. Але цього року виявилося, що це 
якось дуже складно і емоційно, і фізіологічно. Мабуть, 
остаточно набридло, і ми цього не зробили, бо без 
диму, вочевидь, краще. Я взагалі-то ідеаліст: всі свої 
рестораторські роки хочу, щоб у чашці кави чи келиху 
вина люди цінували їхній смак, запах. А куріння 
цьому аж ніяк не сприяє. Тобто для ресторанів, де 
гастрономічна складова пріоритетна, немає жодних 
заперечень для відмови від куріння. Адже ви при-
йшли в ресторан смачно їсти й пити, так? Тоді куріть, 
будь ласка, на вулиці. За моїми спостереженнями, 
людей, які не можуть всидіти без цигарки протягом 
вечері, — одиниці. Тому я, чесно кажучи, буду тільки 
радий, якщо заборону куріння в закладах підтвердять 
законодавчо».
Сергій Гусовський, ресторатор
«Oстерія Пантагрюель», «Pizzeria Napule'», 
«O'Cafe», «Biancoro», «Good Wine Bar» 

Заборонили куріння 
заради працівників
«Ми заборонили куріння заради наших
працівників, які були змушені цілий день пе-
ребувати в прокуреному залі. Раніше у нас
дим стояв такий, що можна було «вішати
сокиру». Коли заборонили курити, частина
наших клієнтів обурювалася, сперечалася.
Наші клієнти — особливі: це актори театру
Лесі Українки та театральна публіка.
Спочатку ми відчули зменшення відвідува-
ності. Зараз клієнтів так само багато. Це та ж
сама аудиторія, просто їй був потрібен час, 
щоб звикнути. Тепер вони виходять на 
перекур на вулицю. Деякі дякують за чисте 
повітря. Я сам курю, але підтримую ідею 
звільнити ресторани від куріння, адже розу-
мію, що пасивне куріння дуже шкідливе».
Олександр Білоконь, 
керуючий арт-кафе «Дім Бергоньє»

У нас не курят
Верховной Раде предложили ограничить 
места для курения
Украинцам могут запретить курить в кафе и ресторанах. Со-
ответствующий законопроект вчера был зарегистрирован в 
парламенте. Рестораторы говорят, что готовы к ужесточению 
законодательства, так как подобные нормы уже действуют во 
многих европейских странах. 

КоммерсантъПятница 18 ноября 2011 №191

Вони піклуються про співро-
бітників, цінують смак їжі та 
знають, що клієнти сприйма-
ють позитивні нововведення.

Не курити — це правильно!
«Коли ми відкривали наше кафе, була ідея зробити 
два зали — для курців та для некурців. Але потім я вза-
галі відмовився від залу для курців. По-перше — через 
офіціантів, яким довелося б працювати в накуреному 
приміщенні. По-друге, дим все одно би потрапляв до 
залу для некурців, хай би яка вентиляція працювала. 
Концепція нашого закладу — це затишок, домашня 
атмосфера, «сімейний» стиль. Баночки з домашнім 
варенням, чай, кава. У нашому інтер'єрі багато краси-
вих деталей із тканини, а сигаретний дим, як відомо, 
дуже в'їдається. Я вважаю, що не курити — це «круто» і 
правильно!».
Андрій Пінчук, директор 
кафе «Варення»
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Населення України 
підтримує звільнення 
ресторанів, кафе та 
барів від куріння! 
За це виступає 
75% українців.

Україна має виконати міжнародні зобов'язання
та звільнити від тютюнового диму всі робочі місця всередині приміщень згідно Рам-

кової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну, 

ратифікованою Верховною Радою в 2006 р. 

Підтримка населенням бездимних 
закладів громадського харчування

2/3 відвідувачів кафе та ресторанів 

примусово дихають тютюновим димом. 

Вони не хочуть миритися з цією 

ситуацією та готові до змін.

* Дані дослідження Глобального опитування 
дорослих щодо вживання тютюну — GATS, 
яке проводив Київський міжнародний інсти-
тут соціології,
2010 р.

все населення

75
%

курці

54
%

некурці

83
%
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Лікарі звернулися до 
депутатів ВР із закликом 
звільнити від куріння 
заклади харчування

Вториннийдим — 
шкідливий
«Я хотів би ще раз підкреслити, що 
тютюновий дим призводить до виник-
нення ракових та серцево-судинних 
захворювань. Вторинний дим надзви-
чайно шкідливий, від нього помирає, 
як свідчать дослідження, 10% усіх 
жертв куріння. Якщо в нас від тютюну 
помирає щороку 110 тисяч людей, 
то понад 10 тисяч — це саме пасивні 
курці. Сьогодні потрібно заборонити 
вживання тютюну в будь-яких закри-
тих приміщеннях».
Микола Поліщук, екс-міністр
охорони здоров’я, президент
Української асоціації боротьби
з інсультом

Куріння і вагітність — 
це драма життя
«Ті, хто не курять, але вдихають 
чужий дим, частіше хворіють на 
онкологічні захворювання органів 
дихання, в першу чергу легень. Якщо 
взяти пасивне куріння і вагітність — 
це взагалі драма життя… Буває, що 
у вагітної жінки, наприклад, офіці-
антки, немає виходу і вона змушена 
працювати під час вагітності та 
дихати тютюновим димом. Це нега-
тивно впливає на здоров’я як мами, 
так і дитини. Я вважаю, що куріння 
в закритих приміщеннях — це пряме 
порушення прав людини».
Юрій Фещенко,  головний пульмо-
нолог та головний фтизіатр МОЗ 
України

Пов’язувати дозвілля з
отруєнням — небезпечно
«Заборона куріння в закладах гро-
мадського харчування — це шлях до 
формування нової культури здоров’я. 
Бари, ресторани — це місця відпочинку. 
А тютюн — це легкий наркотик, який 
підступно і вперто руйнує організм. Тому 
пов’язувати дозвілля з отруєнням — не-
безпечно. Багато молодих людей через 
стереотип зв’язку розваг і задоволення 
з процесом викурювання сигарети по-
чинають курити».
Тарас Чабан, професор-кардіолог, 
голова Всеукраїнської громадської 
організації «Українська серцева 
фундація»

«…Переконані, що звільнення від тютюнового 
диму громадських місць, зокрема закладів культу-
ри, громадського харчування (кафе, барів, рестора-
нів), стадіонів, дозволить покращити демографіч-
ну ситуацію, поліпшити здоров’я нації...».

*Із листа 14-ти провідних медиків України 

на підтримку ініціативи, грудень 2011 р. 

Тютюновий дим 
містить більше 7000 
хімічних речовин, не 
менше 250 із яких є 
шкідливими, а більше 
50 — канцерогенними, 
тобто спричиняють 
захворювання на рак: 
— бензапірен,
— бензол,
— нітрозаміни,
— кадмій,
— миш’як.

Чи погодилися б Ви, 
щоб Вам у рестора-
ні додали у страву 
трохи цієї отрути? 
Але чому ми погоджу-
ємося вдихати її з 
повітрям?
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Зірки 
провітрили 
прокурені 
речі

Речі перед акцією побували в 

прокурених київських барах, щоб 

набратися смороду. Акція відо-

бражала відому всім ситуацію, 

коли після відвідування ресто-

рану одяг і волосся смердять 

сигаретами. І якщо одяг можна 

випрати, то легені — ні. 

Акція «Провітри прокурені речі» 
за участю зірок дала старт 
громадській та інформаційній 
кампанії «Звільнимо Україну від 
тютюнового диму!», 
17 листопада 2011 р. 
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Зірки — 
за чисте 
повітря!

Не хочу курити навіть пасивно!
«Коли в моєму розпорядженні є вільний вечір, у мене виникає запитання: «В якому 
закладі провести час?». І кожен раз я уявляю собі, яким повітрям мені доведеться 
дихати у свій вихідний день. На жаль, сьогодні неможливо знайти ресторан або ніч-
ний клуб, в якому б заборонялося курити. І якщо в ресторанах хоча б можна присіс-
ти за стіл для некурців, то після відвідування нічного клубу сморід від сигаретного 
диму вбирає в себе не тільки одяг, але, як на мене, і шкіра... Я усвідомлено вирішив 
не курити і тим більше не хочу робити це пасивно в ті рідкісні моменти, коли можна 
поспілкуватися з цікавими мені людьми і набратися сил перед робочими буднями. 
Дуже сподіваюся, що люди, від яких залежить це рішення, підтримають ініціативу 
щодо повного звільнення від куріння кафе, барів та ресторанів».

Влад Яма, хореограф, телеведучий

Просто не 
переношу 
запах диму!
 «Для мене особисто є 
великою проблемою те, 
що мене обкурюють у рес-
торанах, кафе ... Я просто 
не переношу запах диму. 
Але ти повинен страждати 
від того, що хтось цього не 
розуміє і псує повітря. По-
тім все прокурене: волосся, 
речі — запах моментально 
чіпляється».

Яна Клочкова, 
олімпійська чем-
піонка з плавання

Маніфест українців проти куріння
Боротьбу з тютюновою епідемією в Україні підтримали понад 180 відомих українців, які 
підписали «Маніфест українців проти куріння». Зокрема, в ньому йдеться: «Ми закликаємо 
нашу державу захистити громадськість шляхом забезпечення базового права для кожної 
людини не вдихати тютюновий дим». Серед відомих українців, які підписали «Маніфест», 
письменники Андрій Курков, Ірена Карпа, Марина і Сергій Дяченки; співаки Ані Лорак, 
Вадим Красноокий, Гайтана, Настя Каменських, Ніна Матвієнко, Сашко Положинський, 
Світлана Лобода та Софія Ротару; хореографи і телеведучі Владислав Яма та Григорій Чап-
кіс; спортсмени Денис Силантьєв, Лілія Подкопаєва, Сергій Бубка, Яна Клочкова; 
телеведучі Ігор Кондратюк та Маша Єфросініна. 
www.manifest.kiev.ua 

Курити стає не модно
«У ресторанах я зазвичай сиджу десь окремо. Якщо ж відпочиваю з компа-
нією якихось людей, то вони біля мене не куритимуть. Ви знаєте, я не дуже 
скромний у цьому питанні, я просто прошу не курити. І нормальні люди 
реагують адекватно. А взагалі, згадується прекрасний приклад, який я по-
бачив у Лондоні. Там серйозно ставляться до куріння. У ресторанах курити не 
можна. Категорично. Тому курці беруть у ресторані або в шинку келих пива 
чи гамбургер і сідають на вулиці. Так вони там сидять собі на вулиці і курять. 
Це актуальна тема і для нас, українців, особливо для молоді. Хоча я останнім 
часом спостерігаю нову тенденцію: курити стає не модно».

Віталій Козловський, співак

Нас більшість!
«Дим поширюється всюди, тому ми також виступаємо курцями... Чому ті, хто не 
курять, повинні перебувати в резервації? Якщо людині подобається отруювати себе, 
нехай бере сигарети, мне їх, витрушує в свої гамбургери або йде харчується у вби-
ральню, де і так, вибачте на слові, смердить… Але нас більшість. А люди, які вживають 
тютюнові вироби в громадських місцях, таких як ресторани, бари, повинні розуміти, 
що вони перебувають у меншості».

Андрій Доманський, телеведучий

Чекаю, коли в ресторанах 
заборонять курити!
«Коли я курила, мені нічого не заважало. Тепер, коли я не курю, то 
розумію, як це гидко, коли поруч із тобою сидять курці. Після чергового 
відвідування ресторану в Києві, де я їла в залі для некурців, я ще довго 
відчувала, що мій одяг і волосся просочилися сигаретним димом. Тому 
я з нетерпінням чекаю, коли в ресторанах заборонять курити зовсім. Бо 
особисто я приходжу в ресторан, щоб поїсти, отримати задоволення від 
страви. І не хочу на виході смердіти, як попільничка».

Анфіса Чехова, телеведуча 
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Від бездимних ресторанів 
виграють усі! 

Ірландія — перша і успішна!
На ірландському телебаченні в програмі «2004: як це було для вас?», в якій визначали тридцять позитивних подій в Ір-

ландії за той рік, заборона куріння на робочих місцях включно з барами посіла 2-е місце, поступившись лише виграшу 

золотої медалі ірландським олімпійцем. Звільнення барів від куріння в Ірландії відбулось дуже ефективно. 

Успіх приголомшив, враховуючи, що Ірландія була країною із вкоріненою звичкою куріння в славнозвісних пабах. 

«Чесно кажучи, товариство охорони громадського здоров’я в Ірландії було також здивоване легкістю, з якою суспіль-

ство прийняло це законодавство», — йшлося у статті журналу Tobacco Control за 2005 р.

Споживачі
75% населення України підтри-
мує  заборону куріння в рестора-
нах, кафе і барах. В Іспанії після 
року повної заборони куріння в 
закладах харчування протягом 
2011 р, кількість госпіталізацій 
з гострим інфарктом міокарда 
скоротилася на 10%. Відверта 
шкода здоров'ю та набрид-
ливість тютюнового смороду 
робить заборону куріння по-
пулярним рішенням.

Офіціанти та бармени
Після заборони куріння в ресторанах та 
барах таких країн, як Ірландія, Норвегія, 
Швеція, Іспанія, Шотландія, відбулося 
суттєве зменшення респіраторних 
симптомів — кашлю, задишки, хрипіння, 
подразнення очей, носа та горла серед 
працівників барів і ресторанів. Не дивно, 
чому українські офіціанти підтримують 
звільнення від куріння.

Власники закладів
У 2003 р. влада Нью-Йорка звіль-
нила ресторани і бари міста від 
тютюнового диму. За рік після цього 
зайнятість у секторі зросла, а депар-
тамент фінансів міста повідомив, 
що оподатковані доходи ресторанів 
і барів зросли на 9%. Це ще один 
доказ того, що люди приходять насо-
лодитися смаком їжі. А галузь лише 
виграє від того, що робота офіціанта 
стане здоровішою та буде приваблю-
вати відповідальний персонал. 

Стаття 3. Конституція України. 
Людина, ї ї життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю.
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Звільнимо Україну від 
тютюнового диму для 
наших дітей!
Україна увійде в товариство 
звільнених від куріння країн Європи! 

Воля прогресивних політиків, підтримка журналіс-
тів, громадськості, рестораторів та всіх 
небайдужих — і ми змінимо нашу країну на краще! 

Президент Віктор Янукович 
заявив із трибуни ООН про те, що 
українці масово кидають курити 
«Одним із пріоритетних напрямів нашої державної полі-
тики є боротьба з тютюнокурінням. Завдяки збільшенню 
акцизів, більш жорстким вимогам щодо торгівлі, забороні 
реклами, обмеженню куріння в громадських місцях вже є 
помітні результати: можна стверджувати, що кожен четвер-
тий кинув курити».
*Із виступу Президента України на засіданні високого 
рівня Генасамблеї ООН щодо профілактики неінфекційних 
захворювань, 19 вересня 2011 р.

17 листопада 2011 р., у Всесвітній день відмови від куріння, у Верховній Раді був зареєстрований законопроект 

№9474, який має звільнити ресторани, кафе та бари від тютюнового диму. Після його прийняття Україна приєднається 

до таких європейських країн, як Великобританія, Франція, Іспанія, Ірландія, Італія, Туреччина, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, 

Норвегія, Швеція, Бельгія та інші, в яких ресторани, кафе і бари звільнені від куріння.

Євро-2012 без тютюну
Чемпіонат Європи з футболу, який проходитиме в  Україні та Польщі, стане першим великим міжна-
родним спортивним турніром, на всіх аренах якого буде заборонено використання, продаж і рекламу 
тютюнових виробів.
Комісар Євросоюзу з питань освіти, культури, багатомовності та молоді Андрулла Вассіліу привітала таке рішення 
УЄФА. Вона закликала владу міст-господарів Євро-2012 забезпечити захист ресторанів, публічного транспорту та 
фан-зон від куріння. «Футбол і спорт піклуються про здоров'я і переслідують досягнення результатів, тоді як тютюн, 
навпаки, шкодить цій меті», — заявила Андрулла Вассіліу.
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Зробіть ваш вклад в історичне звільнення закладів харчування України від куріння! 

Подробиці кампанії «Звільнимо Україну від тютюнового диму!» на сайті організації 

«Життя»: www.center-life.org

Ресурс із контролю над тютюном:

www.tobaccofreecenter.org

Замовник: ГО «Центр громадянського 
представництва «Життя».
Наклад: 3 000 примірників

Дизайн — Марічка Рубан, тексти — Денис Самигін, «Красні комунікації», 
консультанти — Андрій Скіпальський, Голова правління Регіонального 
центру громадянського представництва «Життя», Костянтин Красовський, 
завідувач сектором контролю над тютюном ДУ «Український інститут 
стратегічних досліджень МОЗ України»

Із доповіді Європейського Союзу 
про пасивне куріння

10 висновків
1. Пасивне куріння шкодить здоров'ю.

2. Кожен працівник має право бути захищеним від впливу тютюнового диму.

3. Наукові дані показують, що вентиляція не захищає від впливу тютюнового диму.

4. Виконання законів про звільнення від тютюнового диму не призводить 
    до негативних економічних наслідків.

5. Свобода вибору включає відповідальне рішення не шкодити іншим.

6. Громадськість підтримує законодавство щодо звільнення від тютюнового диму.

7. Громадськість виконує законодавство щодо звільнення від тютюнового диму.

8. Заходів щодо звільнення від тютюнового диму було вжито в інших місцях. 
    Це може бути зроблено всюди.

9. Звільнення від тютюнового диму є рентабельною дією охорони здоров'я.

10. Політика всебічного звільнення від тютюнового диму працює.


