З 11 липня 2022 року, згідно із Законом,*
ЗАБОРОНЕНО КУРІННЯ, ВЖИВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ:

пристроїв для споживання
тютюнових виробів
без їх згоряння

трав’яних
виробів для
куріння

тютюнових
виробів

ДЕ?

кальянів

електронних
сигарет

предметів,
пов’язаних з їх
вживанням

*Закон України від 16.12.2021 № 1978 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення
від шкідливого впливу тютюну»

у приміщеннях та на території закладів
охорони здоров’я

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

у приміщеннях закладів ресторанного
господарства
у приміщеннях об’єктів культурного
призначення

ЩО РОБИТИ,
ЯКЩО ВАС ОБКУРЮЮТЬ?
1

Звернутися із зауваженням до адміністрації
закладу або установи.

2

Звернутися до поліції за номером 102.

3

Скласти скаргу до Держпродспоживслужби
на заклад, адміністрація якого створює умови
для куріння або іншим чином порушує норми
«бездимного» законодавства.

у приміщеннях органів державної
влади, інших державних установ, органів
місцевого самоврядування
у приміщеннях підприємств, установ та
організацій усіх форм власності
у приміщеннях готелів та аналогічних
засобів розміщення громадян
у приміщеннях гуртожитків
у приміщеннях аеропортів, крім
спеціально відведених для цього місць
на дитячих майданчиках
на вокзалах та станціях
на зупинках громадського транспорту
у ліфтах і таксофонах
у місцях загального користування
житлових будинків
у підземних переходах
у транспорті загального користування,
що використовується для перевезення
пасажирів, зокрема в таксі
Місцеві ради у своїх межах можуть додатково
визначати такі місця на будь-який термін.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
У заяві потрібно вказати повне найменування суб’єкта господарювання, його код
ЄДРПОУ — ці дані можна знайти у куточку
споживача, а також на фіскальних чеках.
За можливості додайте фото або відеодокази.
Тематикою звернення оберіть «захист
прав споживачів».

§

Куріння тютюнових виробів у місцях,
де це заборонено законом, а також в інших
місцях, визначених рішенням відповідної
сільської, селищної, міської ради, тягне за
собою попередження або накладення
штрафу 51–170 грн. У разі повторного
протягом року порушення штраф
становить 170–340 грн. *Ст. 175-1 КУпАП
Замовник — ГО «Життя». Наклад — 50 шт.
У разі використання інфографіки та її
даних посилання на автора обов’язкове.

