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Міністерство охорони здоров’я України розглянуло лист ГО «Життя» 

від 12.08.2022 №33/8 щодо неприпустимості прийняття поправки № 20 до 

законопроєкту № 5616 та повідомляє. 

В проєкті Закону України «Про особливості правової охорони 

географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових 

продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні 

гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових 

продуктів» (р.№ 5616 від 04.06.2021) до другого читання з’явились правки, які 

вносять зміни до статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення».  

Цими правками передбачається дозволити куріння тютюнові вироби, 

вживання та використовувати електронні сигарети, пристрої для споживання 

тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів в аеропортах, на вокзалах та 

станціях, у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, 

у спеціально відведених для цього місцях. Окрім цього, дозволяється куріння 

кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства. 

Україна зробила значний прогрес боротьбі з тютюном за останнє 

десятиліття, що врятувало сотні тисяч життів. Стаття 8 Рамкової Конвенції 

ВООЗ з боротьби проти тютюну, яку Україна ратифікувала в 2006 році, 

зобов’язує сторони вживати заходів, що забезпечують захист від впливу 

тютюнового диму та забезпечують 100% вільне від тютюнового диму 

середовище в усіх робочих приміщеннях, громадському транспорті, закритих 

громадських місцях та, де це необхідно, в інших громадських місцях.  

Міністерство охорони здоров’я України наголошує, що підходи, 

відмінні від стовідсотково вільного від диму середовища, включаючи 

технології вентиляції та фільтрації повітря та відведення місць для куріння, не 

забезпечують належного захисту та, таким чином, суперечать Статті 8 

Рамкової Конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну.  

Дозвіл на куріння кальянів (тютюнові вироби) в закладах ресторанного 

господарства може повернути Україну до законодавства 2012 року, коли 
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існувала норма про «виділені місця для куріння» і це було не ефективно. 

Наголошуємо, що кальянний дим є токсичним, а вторинний дим від кальянів є 

шкідливим. Курці кальяну поглинають токсичні речовини та канцерогени у 

значних кількостях. Куріння кальяну призводить до відчутних гострих 

негативних фізіологічних і медичних наслідків та пов’язане з множинними 

довгостроковими негативними наслідками для здоров’я. 

З огляду на вищезазначене, Міністерство охорони здоров’я України не 

підтримує послаблення законодавства у сфері контролю над тютюном в 

Україні.  

Додатково інформуємо, що при розробленні змін до чинних 

нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, а також захисту 

населення від неінфекційних хвороб, Міністерство охорони здоров’я України 

розгляне пропозиції зазначені в листі ГО «Життя». 

 

 

Заступник Міністра – головний  

державний санітарний лікар України                                           Ігор КУЗІН 
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